
 

Information om behandling av personuppgifter - innovationstävling 

1 Personuppgiftsansvarig 
I samband med att du väljer att delta i SLU Alnarps och Sparbanken Skånes innovationstävling i 
egenskap av tävlingsdeltagare, jury eller samarbetspartner, eller som representant för jury eller 
samarbetspartner, behandlar SLU Holding dina personuppgifter.  

SLU Holding AB är org.nr. 556518-7423, Almas Allé 7A, 756 51 Uppsala, är administrations-
ansvarig för innovationstävlingen och därmed personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 
personuppgifter. SLU Holding är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt 
och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.  

I denna informationstext beskriver vi hur SLU Holding behandlar dina personuppgifter och hur 
du kan utnyttja dina rättigheter gentemot SLU Holding. Kontaktperson för SLU Holding är: 
Christer Frånlund (christer.franlund@slu.se) 

Hur och varför används dina personuppgifter? 
SLU Holding behandlar dina personuppgifter för att: 

1. ta emot tävlingsbidrag, 
2. vidarebefordra tävlingsbidrag till tävlingens jury, 
3. administrera tävlingens genomförande,  
4. genomföra intervjuer med tävlingsdeltagare efter den första selektionen av 

innovationer, 
5. välja en värdig vinnare av innovationstävlingen,  
6. kommunicera information om vinnare av priser till media och Sparbanksstiftelsen Finn 

(som kommer att betala ut prissumman till respektive vinnare), och  
7. genom tävlingen marknadsföra SLU Holding, tävlingsdeltagare och samarbetspartners 

till innovationstävlingen. 

2 Kategorier av personuppgifter och källan till dem 
SLU Holding och tävlingens jury kommer enbart bearbeta sådan information som du lämnar i 
ansökan vilket omfattar namn, kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress, 
professionell bakgrund och uppgifter som har koppling till innovationsbidraget. Vi samlar också 
in de ytterligare personuppgifter du själv väljer att lämna till oss, exempelvis genom att maila 
oss direkt. Vi kan härtill söka kompletterande information via allmänt tillgängliga källor för att 
bättre kunna ta ställning till din ansökan. 

3 Rättslig grund 
Deltagande i innovationstävlingen är valfritt. Om du vill delta i innovationstävlingen och inte 
lämnar de personuppgifter som efterfrågas i formuläret för tävlingsanmälan saknar vi möjlighet 
att administrera ditt deltagande och du kan inte vara med i tävlingen.  
 
I samband med deltagande i tävlingen behandlar SLU Holding dina personuppgifter med stöd av 
SLU Holdings berättigade intresse av att genomföra tävlingen för anmälda tävlingsdeltagare, 
välja en värdig vinnare av innovationstävlingen, samt marknadsföra SLU Holding, 
tävlingsdeltagare och samarbetspartners till innovationstävlingen (intresseavvägning). 
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4 Utlämnande och överföring av personuppgifter 
Information hos SLU Holding är inte allmänna handlingar och kan inte begäras ut till någon 
annan. SLU Holding säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter 
tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål utan att du har samtyckt till det. 
 
SLU Holding kommer att överföra personuppgifter (och ditt tävlingsbidrag) till tävlingens jury för 
att de ska kunna bedöma de olika tävlingsbidragen. SLU Holding kommer också att publicera en 
pressrelease som kommer innehålla vinnarnas namn och en sammanfattning av deras projekt. 
 
SLU Holding använder IT-system och programvara från tredjepartsleverantörer. Det innebär att 
dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Dock är leverantörerna 
personuppgiftsbiträden till oss och får endast behandla dina personuppgifter enligt våra 
instruktioner. 

5 Överföring av personuppgifter till tredjeland 
SLU Holding behandlar dina personuppgifter inom EU/EES. Om personuppgifter skulle komma 
att överföras till något land utanför EU/EES, kommer SLU Holding att vidta åtgärder för att se till 
att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på 
lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES. 

6 Lagring 

Personuppgifterna kommer bara lagras hos SLU Holding under det kalenderår som tävlingen 
genomförs. 

7 Dina rättigheter 

För att använda dig av dina rättigheter, kontakta Christer Frånlund vid SLU Holding med 
kontaktuppgifterna högst upp. 
 

Rätt till tillgång Du har rätt att få information om vilka 
personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar 
dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av 
denna information. 

Rätt till rättelse och radering Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och 
kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina 
personuppgifter raderade, till exempel om de inte 
längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de 
samlades in. 

Rätt att göra invändningar och 
rätt till begränsning av 
behandling 

Du har rätt att invända mot behandling av dina 
uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi 
har ett berättigat intresse. Du har även rätt att 
begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att 
uppgifterna inte är korrekta. 

Rätt till dataportabilitet Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som 
du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat och 
maskinläsbart format. Du kan även ha rätt att få 
uppgifterna överförda till en annan 
personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt. 
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Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig 
dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller 
arbetar. 

 


