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Information gällande hantering av personuppgifter i 
form av bild och video vid SLU 

Personuppgiftsansvarig 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen 
för dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är: Bildredaktör 
Jenny Svennås-Gillner, som nås på jenny.svennas-gillner@slu.se, 018-67 22 99. 
 
Dataskyddsombud vid SLU nås via dataskydd@slu.se, 018-67 20 90. 

Ändamål 
1. Dokumentation av SLU:s verksamhet, för att informera allmänheten om 

SLU och för att öka intresset för SLU:s verksamheter och utbildningar. 
 

2. SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs 
för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters 
arkiv. 

Kategorier av personuppgifter  
Personuppgifter som samlas in är för- och efternamn, titel, 
institution/arbetsplats/studier samt visuellt material i form av foto- och/eller 
videomaterial.  

Bild- eller videomaterialet, personernas för- och efternamn samt 
institution/arbetsplats/studier/funktion används för att informera allmänheten om 
SLU och för att öka intresset för SLU:s verksamheter och utbildningar.  

Rättslig grund 
För ändamål 1 behandlas personuppgifterna för att uppfylla en uppgift av allmänt 
intresse, nämligen för att informera allmänheten om SLU:s verksamhet. 

För ändamål 2 behandlas personuppgifterna för att dokumentera SLU:s verksamhet 
och hantera allmänna handlingar på ett korrekt sätt, detta är därför också en uppgift 
av allmänt intresse. 
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Överföring 
När SLU lägger upp bilder i universitetets mediabank så överförs de till vår 
leverantör av mediabanksprogramvara, Media Flow Pro. 

Lagring 
Ditt material lagras på SLU:s servrar samt i universitets mediabank (molnlagring i 
enlighet med GDPR) så länge det är relevant att kunna använda det samt lagras i 
SLU:s arkiv så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och 
myndigheters arkiv samt enligt gallringsplan. Färdigställda produktioner som 
använder sig av detta material kan komma att publiceras på SLU:s webbplats, på 
SLU:s konton i sociala medier. 
 
Namn, Efternamn, titel samt institution/arbetsplats/utbildning och kontaktinfo 
kopplas samman med det sparade materialet då detta är relevant vid användning 
samt för att underlätta återtagande av samtycke & användande av dina rättigheter. 

Dina rättigheter 
Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, 
begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att 
invända mot behandlingen av dina omständigheter. För att använda dig av dina 
rättigheter, kontakta dataskydd@slu.se, 018-67 20 90. 
För detaljerad information om dina rättigheter, kontakta dataskydd@slu.se,  
018-67 20 90.  

Klagomål 
Om du har synpunkter på SLU:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till 
dataskydd@slu.se, 018-67 20 90. 
Om du inte är nöjd med SLU:s svar på din kontakt, kan du vända dig med 
klagomål på SLU:s behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, 
datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.  
Du kan läsa mer om datainspektionens tillsyn på 
http://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/ 
 
 

 
 


