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Behandling av personuppgifter i Insect Biome Atlas-projektet
Personuppgiftsansvarig
Naturhistoriska riksmuseet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamålen med behandlingen
Naturhistoriska riksmuseet arbetar med ett landsomfattande projekt där vi utreder alla Sveriges
insekter. Projektet bygger på medborgarforskning, vilket betyder att vi behöver volontärers hjälp med
att hålla igång 200 insektfällor, s.k. Malaisefällor, under 2019. Volontärerna tömmer fällorna och
skickar insekterna till Naturhistoriska riksmuseet som identifierar dem med hjälp av DNA-teknik.
När en volontär anmäler sitt intresse på vår webbsida samlar vi även in och lagrar vissa
personuppgifter som rör volontären. Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna fastställa var
en volontär befinner sig geografiskt så att vi kan planera var vi ska placera ut de fällor som volontären
ska ta hand om. Vi behöver också behandla personuppgifter för att kunna kommunicera och skicka ut
material till volontären. Volontärerna får även återkoppling av resultaten, dvs. en artlista på de insekter
som samlas in av volontären.
Vi samlar också in uppgifter om ålder på volontären för statistiska ändamål.
Vi behandlar även personuppgifterna för att fullgöra våra skyldigheter som myndighet om bevarande
av allmänna handlingar och myndighetens arkiv.

Rättslig grund för behandlingen
Insamlandet av insekter är ett led i Naturhistoriska riksmuseets arbete med att fullgöra uppgiften om
att främja intresset för och kunskapen och forskningen om universums, jordens och livets uppbyggnad
och utveckling, biologisk mångfald, människans biologi samt miljö och landskap, vilket regleras i
förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet. Det sker bl.a. genom att
museet driver och stödjer forskning inom de ämnesområden som omfattas av myndighetens
verksamhet. Den rättsliga grunden för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med
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forskningen är uppgift av allmänt intresse. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av
allmänt intresse enligt artikel 6.1 e dataskyddsförordningen1 och 2 kap. 2 § dataskyddslagen2.
Därutöver behandlar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter för att uppfylla kraven om en korrekt
hantering av myndighetens allmänna handlingar. Den behandling av personuppgifter som krävs enligt
offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen, och som sker med stöd av
dataskyddsförordningen, anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

De personuppgifter som behandlas
Vi behandlar ditt namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
Om du har valt att samtycka till att fotograferas vid din fälla, behandlar vi även bilden på dig.

Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras
Personuppgifterna lagras endast så länge det finns ett behov av att kommunicera med och
återrapportera resultaten av insamlingen till dig som volontär. Personuppgifterna kommer dock inte
behandlas längre än fyra år. Därefter tas uppgifterna bort.
Dina personuppgifter lagras också i övrigt så länge det krävs enligt arkivlagen (1990:782) för en
korrekt hantering av allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

De som kan ta del av uppgifterna
Endast de medarbetare på Naturhistoriska riksmuseet som behöver uppgifterna för att kunna utföra
sina arbetsuppgifter kommer att ta del av uppgifterna.
Eftersom Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet blir de uppgifter som skickas till oss som
huvudregel allmänna handlingar som diarieförs och som vid en begäran lämnas ut om uppgifterna inte
omfattas av sekretess. Det betyder att personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med
offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade samt invända
mot behandlingen. Du har även rätt att få ett besked om Naturhistoriska riksmuseet behandlar
personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa i ett så kallat registerutdrag.
Om du har frågor som rör Naturhistoriska riksmuseets behandling av dina personuppgifter eller om du
vill utöva dina rättigheter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud,
dataskyddsombud@nrm.se. Du kan också skicka en begäran till registrator@nrm.se eller till
Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm.
Du kan läsa mer om dataskydd på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
2
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
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