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Varmt välkommen som kund hos Klinisk kemiska laboratoriet på UDS!
I samband med att ni skickar in ert första prov önskar vi att ni skickar med detta
formulär, ifyllt med era kontakt och fakturauppgifter.

Kliniknamn/Veterinär: ________________________________________

Postadress: _______________________________________________

Fakturamottagare, adress (om annan än postadressen):
__________________________________________________________
Organisationsnummer/Personnummer: __________________________

Telefon: __________________________________________________

Fax: _____________________________________________________

E-post: ___________________________________________________
Vi kan tyvärr endast ha en e-postadress inlagt i våra system för att skicka ut provsvar samt annan
information.

Hur önskas era provsvar (ringa in önskat alternativ): Via E-mail

Via Fax

Nyhetsbrev
För att ta del av uppdaterad information om verksamheten, t.ex. nya analysmetoder och
öppettider vid klämdagar, finns vårt digitala nyhetsbrev att prenumerera på.
Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev skickar du ett mail till labchef Eva Molin,
eva.molin@uds.slu.se, och skriver ”Prenumeration Nyhetsbrev Klinisk kemiska
laboratoriet” i ämnesraden.
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BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) behandlar personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. De personuppgifter som samlas in är
nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal. Uppgifterna kan
komma att vidarebehandlas för att till exempel utreda smittsamma djursjukdomars
uppkomst, orsak och spridningssätt samt för forsknings- och utvecklingsarbete. SLU
sparar dina personuppgifter så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna
handlingar och myndigheters arkiv, dvs 10 år. SLU:s regler för lagring av material som
kan komma att användas i forskning är att de ska lagras i ytterligare 10 år, dvs i
sammanlagt 20 år.
Du har rätt att begära
- information om de personuppgifter som finns om dig
- rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter
- begränsning av behandling eller invända mot behandling.
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas.
SLU är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli
allmänna handlingar.
SLU är ansvarig för behandlingen för dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna
behandling är: Henrik Ericsson, Henrik.Ericsson@uds.slu.se, 018-67 13 32.
Personuppgiftsombud vid SLU är Anna Jarmar, som nås på anna.jarmar@slu.se eller
018-67 22 75. Du kan även vända dig till dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

