
 

Samtycke till behandling av personuppgifter och uppgifter som kan 
omfattas av sekretess vid informationsutbyte med Jordbruksverket 
 

Under 2018 har nya regler kring hantering av personuppgifter trätt i kraft. Dessa benämns 

GDPR. Då dina djuruppgifter räknas som personuppgifter har det föranlett Jordbruksverket att 

se över avtalet med Växa Sverige och Skånesemin då vi samarbetar kring rapporteringen till 

CDB. Skånesemin erhåller CDB uppgifter via Växa Sverige vilket innebär att detta 

samtycke också måste erhållas från Skånesemins medlemmar. 
 

Av den anledningen behöver vi ditt samtycke senast 31/1 2019. 
 

Det är mycket viktigt att vi får ditt samtycke då vi idag inte kan hantera de tjänster du 

är ansluten till via Skånesemin och Växa Sverige utan ditt samtycke. Utan ditt samtycke 

kommer vi att behöva avsluta dina nedanstående abonnemang. Skånesemin och Växa 

Sverige kommer endast hämta in de uppgifter som är nödvändiga för att leverera de tjänsterna 

som ingår i ditt abonnemang för Kokontroll, KAP, Härstamningskontroll och Semin.  

 

Samtycket sker genom att logga in på www.vxa.se/MinSida. Som inloggad kan du under 

Mina Uppgifter/Fullmakter/Besättningsuppgifter direkt klicka för att samtycka.  

Observera att det är djurhållaren som ska ge sitt samtycke och att samtycke måste lämnas för 

samtliga produktionsplatsnummer (PPN). 

Det går också att sända in underskriven talongen nedan per post. 

 

För ytterligare information ring 0415-19502 eller mejla martin.olsson@skanesemin.se. 

Vid frågor kring inloggning på Min Sida, kontakta Kundsupport på telefon 010-471 06 60 

eller mejla till kundsupport@vxa.se 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jag godkänner att Jordbruksverket får lämna uppgifter från Centrala nötkreatursregistret 

(CDB) och Platsregistret till Växa Sverige och vidare till Skånesemin. Jag har blivit 

informerad om rätten att återkalla mitt samtycke när som helst genom att skicka ett brev med 

underskrift till: Kokontroll, Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby.  

Jag är medveten om att om jag återkallar mitt samtycke innebär det att Skånesemin inte kan 

tillhandahålla vissa tjänster till mig samt att mitt återkallande inte påverkar lagligheten av det 

utlämnande som dittills har skett. 

 

I platsregistret anmäler djurhållaren vart denne har sina djur, vem som är djurhållare och eventuellt innehavare 

samt vilket/vilka djurslag som finns och vilken verksamhet som bedrivs. 

 

 

 

Ort och datum: ___________________________________ 

 

Namn: __________________________________________ 

 

PPN: ____________________________________________ 

(samtliga PPN för ansvarig djurhållaren måste tas med) 
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