Kollektivavtal rörande skyldighet att föra register i vissa
avseenden m.m.
§ I Inledning

Mellan Sveriges Byggindustrier a ena sidan och Unionen, Sveriges IngenjOrer och Ledarna

a den andra sidan (avtalsparterna) galler ett antal kollektivavtal som reglerar fOrhallandet
mellan arbetsgivare och deras anställda och deras organisationer.

Sam framgár av kollektivavtalade forhandlingsordningar mellan parterna är utgângspunkten
att arbetsgivare och anställda i konstruktiva diskussioner sam praglas av omsesidig
fOrstâelse ordnar sina gemensamma angelagenheter och pa det sättet fOrsOker undvika
tvister. I de fall tvist uppstâr är parterna överens om att i lokala och vid behov centrala
fOrhandlingar gora allvarliga fOrsOk att lOsa tvisterna mom ramen for
forhandlingsordningarna.

Syftet med fOrhandlingsordningarna

ar att parterna, fOrst de lokala och sedan de centrala,

I

samma anda ska lOsa tvisterna mom ramen for respektive fOrhandlingsordning. P det sattet
kan avtalsparterna även framdeles uppratthâlla en god tradition av att sa lângt mOjligt
undvika tvistelOsning i domstol och därmed bidra med en effektiv och smidig tvistehantering
till fOrdel for sâväl anstàllda som foretag.

§ 2 Omsesidiga separata register m.m.
FOr ett upprätthâllande av den ovan namnda tvistelOsningsmekanismen är det av vikt att Over
tid ha tillgang till register innehâllande information am fOrekommande tvister mm. EU sâdant
register kan innehalla information om tvisteamnet, parterna och uffallet. Sadan information
kan även mnnehalla personuppgifter am medlemmar i de fackliga organisationerna och andra
anställda i medlemsfOretagen.
For att tvistelosningen ska ha forutsattningar aft vara meningsfull fOrpliktar sig parterna i
forhallande till varandra att respektive avtalspart har tillgang till sádan information sam gOr att
vi kan leva upp till de kollektivavtalade malsattningarna att i konstruktiva diskussioner sam
praglas av Omsesidig forstaelse ordna vâra gemensamma angelägenheter och pa det sättet
fOrsoker undvika tvister. Det fOrutsatter tillgang till information av betydelse for
radgivningsarende, pagaende tvister samt tidigare tvister m.m. (I omfattning som framgar av
§ 3 nedan).

Parternas skyldighet att halla register ligger pa respektive parter var for sig. Det är saledes
inte fraga om ett gemensamt register och parterna är alltsà inte genom detta avtal att
betrakta som gemensamt personuppgiftsansvariga for sadana personuppgifter sam kan
forekomma I dessa Omsesidigt fOrda register.
När part agerar enligt koUektivavtalade fOrhandingsordningar eller lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetsllvet är parterna inte personuppgiftsbitraden i fOrhllande till sina
medlemmar utan är sjalvstandigt persanuppgiftsansvariga for uppgifter I dessa Omsesidiga
tvistereg ister.
Aven när part i annat fall fOreträder medlem upptràder parten inte som personuppgiftsbitrade
utan sam sjalvstandigt personuppgiftsansvarig for uppgifter I dessa Omsesidiga tvisteregister
I tillagg till ovan konstaterar avtalsparterna att uppratthallandet av beskriven
tvistelOsningsmekanism, genomforande av forhandlingar ach tillgâng till sadan information
som kravs for att fora nämnda register fOrutsätter aft personuppgifter OverfOrs mellan
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parterna, liksom mellan arbetsgivare och deras anställda samt dessas respektive
organisationer. Avtalsparternas uppfattning är att sâdana overforingar mânga gnger är
nOdvandiga for att fuilgora de skyldigheter sam âvilar arbetstagarorganisatianer respektive
arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer enhigt arbetsrätten. Avtalsparternas bedomning är
i och med detta att sâdana overforingar kommer att kunna fortg även I och med
ikraftträdandet av dataskyddsforordningen och dataskyddslagen.

§ 3 Omfattning
Detta avtal omfattar forhandlingar (tvisterelaterade eller av annat slag), inbegripet râdgivning
mom arbetsrätten I vid bemarkelse till fbljd av fOrfattning, enskilda avtal och kollektivavtal där
Sveriges Byggindustrier upptrader sam part eller foreträder medlemsforetag, oavsett am
frgan avser medlem I arbetstagarorganisation eller utanfOrsthende arbetstagare.
P motsvarande sätt som nyss sagts, omfattar avtalet forhandlingar (tvisterelaterade eller av
annat slag), inbegripet rdgivning mom arbetsrätten i vid bemärkelse till fOljd av forfattning,
enskilda avtal och kollektivavtal där Unionen, Sveriges lngenjorer eller Ledarna upptrader
som part eller fOreträder enskild arbetstagare, oavsett om frâgan avser medlem i den egna
eller annan arbetstagarorganisation eller utariförstâende arbetstagare.

§ 4 Sakerhet och konfidentialitet

Parterna tar sig att genomfora lampliga tekniska och organisatoriska tgarder s att kraven
i dataskyddsforardningen uppfylls och den registrerades rattigheter skyddas. Detta ska ske
med beaktande av den senaste utvecklingen, genomfOrandekostnader och beharidlingens
art, amfattning, sammanhang ach ändamâl samt riskerna fOr fysiska persaners rättigheter
och friheter.
Behandling sam stOdjer sig pa detta avtal far inte ske for andra ändamâl an de sam anges
han. Parterna ska vidare sakerställa att endast persanuppgifter sam är nodvandiga for
ändamâlet med behandlingen behandlas. Den skyldigheten galler mangden insamlade
personuppgifter, behandlingens omfattning och deras tillganglighet.
I syfte att sakerställa de registrerades rattigheter átar sig parterna sinsemellan en skyldighet
att säkerstalla att samtliga persanuppgifter i dessa register fOrblir konfidentiella. Denna
konfidentialitet far brytas endast fOr att tilivarata parts eller medlems rattsliga intressen, dar
laga skäl foreligger, ellen där synnerliga skäl eljest fOreligger.

Vad avser persanuppgifter ska parterna tilise att endast fOreträdare has parterna sam har till
uppgift att fOretrada ach ta tillvara medlemmarnas rattigheter mom arbetsrättens omráde har
tiligang till dessa fOr sâ vitt inte synnenliga skäl ger anledning till annat.
Eftersom parterna i detta kollektivavtal är Overens am tystnadsplikt avseende behandlade
persanuppgifter tillampas, i enlighet med artikel 14.5 d I dataskyddsfOrardningen, inte artikel
14.1-4, dvs. de bestämmelser sam avser all information ska lamnas till de registrerade och
vad denna infarmatian ska innehâlla ska inte tillampas.

§ 5 Ovrigt
Avtalet innebär inte nâgra rattigheter eller skyldigheter for enskilda utan galler enbart pa
organisatiansplanet och kan heller inte foranleda skadestândsansvar parterna emellan.

Avseende lokala parter innebär gallande fOrhandlingsardningar att lokal part har en
skyldighet att bitrada central part vid central forhandling. Detta innebär bl.a. att lokal part
skall tilise att central part har tillgàng till den information sam central part behOver fOr aft
fullgora forhandlingsskyldigheter.
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P samma sätt innebar detta kollektivavtal skyldigheter for respektive lokal part att biträda
respektive central part med avseende pa de Ovriga situationer scm kollektivavta!et avser.
Avtalsparterna ska i fOrekommande fall genom samtal och forhandlingar se till att tel vid
tillampningen rättas till och att avtalets syften följs.

Vid forandringar i lag eller annan forfattning âtar sig parterna att fOrhandla om hur sâdana
forandringar paverkar detta avtal och fbrandringar av avtalet scm kan behöva goras.
Detta kollektivavtal ska hâllas tiUgangligt och offentligt.

Samtliga i detta avtal angivna skyldigheter och rattigheter for parterna galler sâ lange
kollektivavtalen galler samt under en Omsesidig uppsagningstid om 12 mânader.
Stockholm den 15 maj 2018
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