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Information till jägare som registreras i samband med 
attitydundersökningar 

Rättslig grund och ändamål med behandlingen  
SVA:s personuppgiftsbehandling i attitydundersökningen baseras på samtycke. Det är 
frivilligt att delta i attitydundersökningen. Det är möjligt att när som helst återkalla ditt 
samtycke. Ändamålet med behandlingen är att genomföra attitydundersökning som kommer 
användas som underlag när SVA utreder förutsättningarna för ett digitalt spårbarhetssystem 
för vildsvinskött. Uppgifterna kommer endast att behandlas av SVA och endast för att 
genomföra attitydundersökningen. 
 
Genom att lämna ditt samtycke godkänner du att SVA behandlar dina personuppgifter. Dina 
personuppgifter kommer att behandlas för att vi ska kunna kontakta dig för intervjuer och för 
att vi ska kunna behandla och kategorisera dina svar.  
 
Resultaten i attitydundersökningen kommer att presenteras på sådant sätt att svar inte kan 
härledas till enskilda jägare.  
 
SVA är personuppgiftsansvarig  
SVA blir personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi samlar in för att genomföra 
attitydundersökningen.  
 
Rätt till tillgång 
Du kan begära att få ett besked som klargör om SVA behandlar personuppgifter som rör dig 
och i så fall få en kopia av dessa, ett så kallat registerutdrag, tillsammans med viss närmare 
information. 
 
Rätt till rättelse 
Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära 
att få uppgifterna rättade eller kompletterade. 
 
Rätt att göra invändningar 
När SVA behandlar personuppgifter inom ramen för ett samtycke har du rätt att när som 
helst invända mot behandlingen. Om SVA inte kan visa att det finns tvingande, berättigade 
skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste SVA upphöra med behandlingen. 
 
Rätt till begränsning av behandling 
Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva 
begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har 
du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa SVA från att använda uppgifterna annat 
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än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra myndigheten från att 
radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd. 
 
Rätt till radering (rätt att bli bortglömd) 
Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Kontakta SVA:s dataskyddsombud om 
du önskar att få dina personuppgifter raderade.  
 
Hur länge kommer SVA att lagra dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter kommer att lagras av SVA under tiden uppgifterna behövs för att 
genomföra attitydundersökningen. Dock längst under 24 månader.  
 
Kontaktuppgifter till SVA:s dataskyddsombud 
Kontakta dataskyddsombudet om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör SVA:s 
behandling av dina personuppgifter, e-post: dataskyddsombud@sva.se eller per post: Statens 
veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala, märk kuvertet med "SVAs dataskyddsombud". 
Du kan även nå dataskyddsombudet via tel: 018-67 40 00 (växel). 
 
Vart vänder jag mig med synpunkter på SVA:s behandling av mina 
personuppgifter? 
Du har möjlighet att lämna synpunkter på SVA:s behandling av dina personuppgifter. Beslut 
som myndigheten meddelar i egenskap av personuppgiftsansvarig med anledning av att du 
utövar dina rättigheter enligt ovan, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Har du 
klagomål på SVA:s handläggning kan du göra en anmälan till Riksdagens ombudsmän (JO). 
Vill du kräva skadestånd kan du framföra ditt krav direkt till SVA eller väcka talan i allmän 
domstol. Du kan också ansöka om skadestånd hos Justitiekanslern som handlägger anspråk 
på ersättning enligt skadeståndslagen och EU:s dataskyddsförordning. 
 
Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill framföra klagomål gällande SVA:s 
behandling av dina personuppgifter. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för 
personuppgiftsbehandling med ansvar för att övervaka tillämpningen av dataskydds-
förordningen. 
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