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Medgivande 
 

Härmed ger jag mitt medgivande till att Gård & Djurhälsan ges tillgång till de uppgifter från 

CDB och slaktdatabasen som behövs för att min besättning ska kunna delta i tävlingen 

Nöttoppen. Uppgifterna kommer endast att användas i samband med tävlingen och kommer ej 

att delas med tredje part. 

 

Dessa uppgifter är: 

• Födelsedatum 

• Slaktdatum 

• Ras 

• Slaktvikt 

 

 

 

Besättningens SE-nr 

 

 

 

Ort datum  

 

 

 

 

Underskrift 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

Detta medgivande skickas underskrivet till: 

 

Anett Seeman 

Gård & Djurhälsan 

c/o Skånesemin• Råby 2003,  

242 92 Hörby 
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 Upplysningar 

Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR - den nya EU-förordningen som gäller i hela 

EU. Som en förutsättning för att du ska ha möjlighet att delta i tävlingen Nöttoppen behöver 

vi registrera uppgifter om dig och din besättning. för att kunna hantera vårt arbete och skicka 

nödvändig information till dig. 

Så här arbetar vi med GDPR: 

• Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra 
tjänster och bedriva vår verksamhet. 

• Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in. 

• Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för. 

• Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver. 

• Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter. 

• Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en 
incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter. 

 

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta 

oss. Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter vi har om dig, eller be 

om att få dina uppgifter raderade från vårt register, skicka ett mejl till oss så hjälper vi dig.  
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