Kollektivavtal rörande skyldighet att föra register i vissa
avseenden m.m.
§ I Inledning
Mellan Foreningen Svensk Handel a ena sidan och Handelsanställdas förbund, Unionen och
Akademikerförbunden (i Akademikerfärbunden ingâr Akademikerförbundet SSR,
Civilekonomerna, DIK, Svergies Arbetsterapeuter, Jusek, Fysioterapeuterna, Naturvetarna,
Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologforbund, Sveriges
Skolledarförbund, Sveriges Universitetslàrarförbund och Sveriges Veterinärförbund) andra
sidan (avtalsparterna) gäller ett antal kollektivavtal som reglerar förhàllandet mellan
arbetsgivare och deras anställda och deras organisationer.

a

Som framgâr av kollektivavtalade förhandlingsordningar mellan parterna är utgangspunkten
att arbetsgivare och anställda I konstruktiva diskussioner som präglas av ömsesidig
törstaelse ordnar sina gemensamma angelägenheter och pa det sättet färsäker undvika
tvister. I de tall tvist uppstár är parterna äverens om att i lokala och vid behov centrala
förhandlingar gora ailvarliga försök att lösa tvisterna mom ramen for
fOrhandlingsordningarna.
Syftet med tOrhandlingsordningarna är att parterna, tOrst de lokala och sedan de centrala, i
samma anda ska lOsa tvisterna mom ramen far respektive fOrhandlingsordning. Pa det sättet
kan avtalsparterna även framdeles uppratthâlla en god tradition av aft sà làngt mOjligt
undvika tvistelOsning I domstol och därmed bidra med en effektiv och smidig tvistehantering
till fOrdel for sáväl anställda som foretag.

§ 2 Omsesidiga separata register m.m.
FOr ett uppratthallande av den ovan nämnda tvistelOsningsmekanismen är det av vikt aft Over
tid ha tillgâng till register innehâllande information om förekommande tvister m.m. Ett sâdant
register kan innehàlla information om tvisteämnet, parterna och utfallet. Sàdan information
kan även innehàlla personuppgifter om medlemmar i de fackliga organisationerna och andra
anställda i medlemsfOretagen.

FOr att tvistelOsningen ska ha fOrutsättningar att vara meningsfull förpliktar sig parterna i
fOrhállande till varandra att respektive avtalspart har tillgàng till sádan information som gOr aft
vi kan leva upp till de kollektivavtalade malsattningarna att i konstruktiva diskussioner som
präglas av Omsesidig fOrstâelse ordna vara gemensamma angelagenheter och pa det sättet
försOker undvika tvister. Det förutsätter tillgáng till information av betydelse fOr
radgivningsarende, pagaende tvister samt tidigare tvister m.m. (i omfattning som framgâr av
§ 3 nedan).
Parternas skyldighet att halla register ligger pa respektive parter var fOr sig. Det är saledes
inte frâga om ett gemensamt register och parterna är alltsâ inte genom detta avtal att
betrakta som gemensamt personuppgiftsansvariga for sadana personuppgifter som kan
fOrekomma i dessa Omsesidigt fOrda register.

När part agerar enligt kollektivavtalade fOrhandlingsordningar eller lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet är parterna inte personuppgiftsbiträden I fOrhâllande till sina
medlemmar utan àr självständigt personuppgiftsansvariga fOr uppgifter I dessa Omsesidiga
tvisteregister.

Aven när part i annat fall fOretràder medlem uppträder parten inte som personuppgiftsbiträde
utan som självständigt personuppgiftsansvarig for uppgifter I dessa Omsesidiga tvisteregister.

I tillägg till ovan konstaterar avtalsparterna att uppratthàllandet av beskriven
tvistelösningsmekanism, genomförande av forhandlingar och tillgâng till sádan information
sam krävs for att fOra nämnda register förutsätter att persanuppgifter OverfOrs mellan
parterna, liksom mellan arbetsgivare och deras anställda samt dessas respektive
organisationer. Avtalsparternas uppfattning är att sádana OverfOringar mânga gànger är
nOdvändiga fOr att fullgOra de skyldigheter som âvilar arbetstagarorganisationer respektive
arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer enligt arbetsrätten. Avtalsparternas bedomning är
i och med detta att sdana OverfOringar kommer att kunna fortgâ även i och med
ikraftträdandet av dataskyddsfOrordningen och dataskyddslagen.

§ 3 Omfattning
Detta avtal omfattar fOrhandlingar (tvisterelaterade eller av annat slag), inbegripet rdgivning

mom arbetsrätten i vid bemãrkelse till följd av fOrfattning, enskilda avtal och kollektivavtal där
Svensk handel uppträder sam part eller fOreträder medlemsfOretag, oavsett om frâgan avser
medlem i arbetstagarorganisation eller utanfOrstende arbetstagare.
P motsvarande sätt som nyss sagts, omfattar avtalet fOrhandlingar (tvisterelaterade eller av
annat slag), inbegripet ràdgivning mom arbetsrätten i vid bemärkelse till fOljd av fOrfattning,
enskilda avtal och kollektivavtal där Handelsanställdas fOrbund, Unionen eller
AkademikerfOrbunden uppträder som part eller fOreträder enskild arbetstagare, oavsett am
frágan avser medlem i den egna eller annan arbetstagarorganisation eller utanfOrstáende
arbetstagare.

§ 4 Säkerhet och konfidentialitet
Parterna àtar sig att genomfOra lämpliga tekniska och organisatoriska àtgarder sâ att kraven
i dataskyddsfOrordningen uppfylls och den registrerades rattigheter skyddas. Detta ska ske
med beaktande av den senaste utvecklingen, genomfOrandekostnader och behandlingens
art, omfattning, sammanhang och ändamâl samt riskerna fOr fysiska personers rattigheter
ach friheter.
Behandling som stOdjer sig pa detta avtal far inte ske for andra ändamàl an de sam anges
han. Parterna ska vidare säkerställa att endast personuppgifter som är nOdvändiga fOr
ändamâlet med behandlingen behandlas. Den skyldigheten gäller mängden insamlade
personuppgifter, behandlingens omfattning och deras tillgänglighet.
I syfte att säkerställa de registrerades rattigheter âtar sig parterna sinsemellan en skyldighet
att säkerstãlla att samtliga personuppgifter i dessa register fOrblir konfidentiella. Denna
konfidentialitet far brytas endast fOr all tillvarata parts eller medlems rattsliga intressen, där
laga skäl foreligger, eller där synnerliga skäl eljest foreligger.

Vad avser personuppgifter ska parterna tillse att endast fOreträdare has panterna som har till
uppgift att fOreträda och ta tilivara medlemmarnas rattigheter mom arbetsrattens omràde har
tillgâng till dessa for sâ vitt inte synnerliga skäl ger anledning till annat.
Eftersom panterna i detta kollektivavtal âr Overens am tystnadsplikt avseende behandlade
personuppgifter tillämpas, i enlighet med antikel 14.5 d i dataskyddsfOrordningen, inte antikel
14.1-4, dvs. de bestammelser som avser aft information ska lämnas till de registrerade och
vad denna information ska innehálla ska inte tillämpas.

§5

Ôvrigt

Avtalet innebär inte nâgra rättigheter eller skyldigheter for enskilda utari gaiter enbart pa
organisationspianet och kan heller inte fOranleda skadestàndsansvar parterna emeilan.

Avseende tokala parter innebär gällande förhandlingsordningar att lokal part har en
skyldighet att biträda central part vid central fOrhandling. Detta innebär bLa. att lokal part
skall tillse att central part har tillgâng till den information som central part behOver fOr att
fuilgOra fOrhandlingsskyldigheter.
P samma sätt innebär detta kollektivavtai skyidigheter for respektive lokal part att biträda
respektive central part med avseende pa de Ovriga situationer som kollektivavtalet avser.
Avtalsparterna ska i fOrekommande fall genom samtal och forhandlingar se till all fel vid
tillämpningen rättas till och att avtalets syften fOljs.

Vid fOrandringar i lag eller annan fOrfattning atar sig parterna att fOrhandla om hur sàdana
forändringar pàverkar detta avtal och fOrandringar av avtalet som kan behäva gOras.

Detta kollektivavtal ska hâllas tillgängligt och offentligt.
Samtliga i detta avtal angivna skyldigheter och rättigheter fOr parterna gàller sâ lange
kollektivavtalen galler samt under en Omsesidig uppsägningstid om 12 mànader.
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