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Information till dig som anmäler dig till
kompetensutveckling och rådgivning inom
landsbygdsprogrammet
Du deltar i kompetensutveckling eller rådgivning inom landsbygdsprogrammet, vilket
finansieras av allmänna medel. För att se till att medlen används på ett bra sätt och att
projekten når de resultat vi vill samlar vi in uppgifter om deltagare i
kompetensutveckling och rådgivning.

Så samlas uppgifterna in
Vi tar fram uppgifter om deltagarna genom att använda digitala register. Vi har valt den
metoden eftersom den jämfört med andra tänkbara alternativ innebär mindre
administration, bättre kvalitet i uppgifterna och framförallt ett bättre skydd för
deltagarnas personliga integritet.
Insamlingen av uppgifter innebär att anordnare av kompetensutveckling och rådgivning
rapporterar deltagarnas namn och personnummer vilka sedan kan hämtas av
Jordbruksverket och övriga behöriga myndigheter.
Om du inte vill att dina uppgifter ska visas ska du tala om detta för Jordbruksverket. Det
betyder att dina uppgifter inte kommer visas för andra anordnare eller myndigheter än
Jordbruksverket.

Så används uppgifterna
Uppgifterna kommer att användas för uppföljning och utvärdering av de olika projekt
som fått stöd för kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet och
vilka finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Uppgifterna kommer att analyseras och resultaten rapporteras till EU och den svenska
regeringen.
Uppgifterna kommer att sparas så länge Jordbruksverket har skyldighet att följa upp och
rapportera uppgifterna.

Uppgifterna skyddas
Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Alla som arbetar med dina uppgifter omfattas av reglerna om
sekretess och tystnadsplikt.
Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i
lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Information om personuppgifter
Jordbruksverket är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna.
Du har rätt att en gång per kalenderår få ut gratis information kring vilka
personuppgifter Jordbruksverket håller om dig.
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