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GPS teknik och annan positioneringsteknilc används för olika ändamål. För att säkerställa en 
god personlig integritet på Masldnföraravtalets område har parterna kommit fram till att 
reglera frågan i en överenskommelse, 

Förhandlingsresultat 
Paitema har träffat överensk01mnelse gällande Användande av positioneringsteknik - GPS
stöd enligt bilaga 1, överenskonnnelse har sannna giltighetstid och uppsägningstid som 
Maskinföraravtalet. 
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Bilaga 1 

Användande av positioneringsteknik - GPS-stöd 

§ 1 Integritet 
Användandet av positioneringstelmik/ GPS ska genomföras på ett sätt som medför så liten påverkan 
som möjligt på arbetstagarens personliga integritet. Vid val av olika tillvägagångssätt ska det som 
minst påverlcar arbetstagarens personliga Integritet användas. Arbetsgivaren gör en 
intresseawägning och följer god sed på arbetsmarknaden. 

§ 2 Datainspektionen 
Företaget skall följa Datainspektionens regler och rekommendationer vid införandet av 
positioneringssystem, GPS eller liknande. 

§ 3 Lokal reglering 
Innan företaget inför ett positioneringssystem skall företaget förhandla enligt MBL 11§ där följande 
frågor ska beaktas: 

• lnformationsinsamlandets ändamål, 

• Varför informationen samlas in och till vad den får användas, 

• Befattningar eller namngivna personer som har rätt att ta del av information 
• Annat som är väsentligt ur integritetssynpunkt, som exempelvis lokalisering utom arbetstid. 

§ 4 Sparade uppgifter - loggfunktion 
Uppgifterna får inte sparas längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med 
lnformatlonsinsamlandet, dock längst 3 månader om inte andra lagliga krav finns somt ex 
Skatteverkets regler. 

Loggfunktion skall finnas som visar vem och när (datum, klockslag) samt vilka uppgifter som 
hanteras. Systemet skall även visa när sparat material förstörts. Företaget ska på begäran uppvisa 
alla relevanta handlingar för facklig företrädare. 

§ 5 Information till anställda 
Det skall finnas rutiner om hur företaget informerar berörda medarbetare om införandet av 
systemet, om datainspektionens regler samt vem som har rätt att ta del av insamlade uppgifter. 
Fordon/maskiner eller annan utrustning som utrustats med positioneringsteknlk ska märkas med 
dekal framtagen av centrala parter. 

§ 6 Granskning av enskilda 
Positionering får inte ske för rutinmässig kontroll av arbetad tid. Vid konkret misstanke om allvarligt 
missbruk av arbetsgivarens förtroende, ska arbetsgivaren underrätta arbetstagarorganisationen 
innan kontroll utförs och erbjuda facklig representant att delta vid granskning av data. 

§ 7 Ingen vidareinformation 
Positioneringsdata får inte delges tredje part utan parternas medgivande och den enskildes skriftliga 
medgivande. 


