
   

 

 

 

Samtycke till behandling av personuppgifter och uppgifter som kan omfattas av 

sekretess vid informationsutbyte med Jordbruksverket 

 

Jag deltar/ingår i tjänsterna inom TopCow och accepterar härmed uttryckligen som djurhållare/ombud 

för djurhållaren att Jordbruksverket får lämna uppgifter från Centrala nötkreatursregistret (CDB) och 

Platsregistret1 till Skånesemin ek. för. Skånesemin är huvudägare av min samarbetspart, Svensk 

Husdjurstjänst, och är de som kommer att hantera mina uppgifter gentemot Jordbruksverket. 

En del av uppgifterna kategoriseras som personuppgifter och uppgifter som kan omfattas av sekretess. 

 

Uppgifter kommer att lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och avtal med Skånesemin. Det 

innebär bland annat att inte fler uppgifter än Svensk Husdjurstjänst/Skånesemin behöver för nedan 

angivna ändamål lämnas ut och att Svensk Husdjurstjänst/Skånesemin inte får använda uppgifterna för 

något annat än de ändamålen. Bland annat följande uppgifter kan komma att lämnas ut: 

 
- Uppgifter om min produktionsplats till exempel adress, djurslag och verksamhet 

- Mina personuppgifter till exempel personnummer, namn, adress, telefonnummer 

- Uppgifter om aktuellt djurinnehav till exempel djurens identiteter, födelsedatum och kön 

- Uppgifter om händelser som sker till och från min produktionsplats, till exempel slakt, köp, försäljning. 

Här ingår uppgifter som händelsedatum, slaktplats och vilken plats djuret flyttat till eller från. 

- Medlemskap i husdjursförening. 

 

Skånesemin och Svensk Husdjurstjänst behandlar mina uppgifter som nämns ovan i enlighet med sina 

respektive integritetspolicyer samt för följande ändamål, där fokus ligger på att leverera tjänster som 

hjälper Svensk Husdjurstjänsts kunder att digitalisera och underlätta sin informationshantering: 

 

CDB: 
- Rapportering av djurhändelser till CDB. 

- Stämma av och kontrollera uppgifter i kundens gårdssystem mot uppgifter i CDB. 

- Stödja kunden i att rätta och korrigera uppgifter i såväl CDB som i kundens gårdssystem för att på så 

sätt säkerställa att det finns korrekta djuruppgifter i såväl kundens gårdssystem som på CDB 

- Hämta uppgifter i det fall kunden saknar ett gårdssystem för att fakturera löpande djuravgifter. 

- Hämta uppgifter i det fall kunden inte har ett gårdssystem för att kunna tillhandahålla tjänster såsom 

djurlistor, rapporter, rapportering av semineringar och övrigt förekommande rådgivningstjänster. 

 

Djursjukdata: 
- Hämta uppgifter för att upprätta rapporter för uppföljning i förebyggande djurhälsovård och annan 

rådgivning. 

- Hämta uppgifter för att följa upp ViLA (Villkorad Läkemedels Användning). 

 

Jag har rätt att när som helst återkalla mitt samtycke till utlämnandet av uppgifter genom att skicka ett 

e-post meddelande till support@topcow.se eller genom att skicka ett brev till Svensk Husdjurstjänst 

KB, Råby 2003, 242 92 Hörby. Jag är medveten om att ifall jag återkallar mitt samtycke kommer 

Svensk Husdjurstjänst inte att kunna tillhandahålla vissa tjänster till mig samt att mitt återkallande inte 

påverkar lagligheten av det utlämnande som dittills har skett. 

 

Ort och datum: ___________________________________ 

 

Namn: __________________________________________ 

 

Produktionsplatsnummer:___________________________________ 

 
1 Platsregistret och CDB finns på Jordbruksverket. Till 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. 


