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Hvorfor?Hvorfor?

 Kriminalitetsforebyggelse

 Terror-bekæmpelse
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 Terror-bekæmpelse

 Sikkerhed

 Password/pinkode kaos
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Hvor?Hvor?

Adgangskontrol, id-kort m.m.
 Lufthavne – transport                                                             

(fly, tog, havne, broer)
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(fly, tog, havne, broer)
 Virksomheder/arbejdspladser
 Computere/Internettet
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Hvordan?

 Ansigts-scan
 Finger/hånd-scan
 Krop-scan

Hvordan?
Kroppen som ”password”
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 Krop-scan
 Øje-scan(iris-retina)
 Lyd- og bevægelses-scan
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Kontrol og
overvågning?

Sådan overvåges de ansatte - forskellige teknologier
 Logning (overvågning af hjemmesidebesøg)
 E-mails og private e-mails
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 E-mails og private e-mails
 GPS og PDA-mobiltelefon
 TV- og video-overvågning
 Effektivitetsovervågning
 Biometri – RFID-tags - Cyborg



Medarbejderen og biometri

Regulering – lovgivning

 Anti-terrorpakken (straffe (brevhemmelighed), TV-, 
retsplejeloven)
Sikkerhedsgodkendelse, PET af IT-medarbejdere                                  Sikkerhedsgodkendelse, PET af IT-medarbejdere                                  
Teleselskaberne – logning af trafikdata (PET´s indgreb i 
meddelelseshemmeligheden)

 Persondata-loven (behandling, registrering)
(almindelige, semi-, følsomme oplysninger)  

 TV-overvågningslovene (offentlig, privat)                    
(overvågningsfri zoner, skiltning, bisidder)
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 Helbredsoplysningsloven

 Arbejdsmiljøloven
Arbejde ved skærmterminaler, bilag pkt. 3                           
kvantitativ og kvalitativ overvågning uden den ansattes viden
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Persondataloven

Hvem ?
Persondata §7Persondata

 Registreredes rettigheder

 Arbejdsgiverens oplysningspligt

 Samtykke/specifikt/tilbagekalde

§7

§8
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 Anmeldelse/Tilladelse/Datatilsynet
 Herre over egne persondata
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Regulering: LO – aftale - 2007

LO/DA aftale om kontrolforanstaltninger 1. januar 2007
 ”Arbejdsgiveren kan i medfør af ledelsesretten og under iagttagelse  ”Arbejdsgiveren kan i medfør af ledelsesretten og under iagttagelse 

af bestemmelserne i de kollektive overenskomster iværksætte 
kontrolforanstaltninger”.

 ”Kontrolforanstaltninger skal være sagligt begrundede i driftmæssige 
årsager og have et fornuftigt formål; de må ikke være krænkende 
over for lønmodtagerne, og de må ikke forvolde lønmodtagerne tab 
eller nævneværdige ulemper. Kontrolforanstaltninger skal indrettes 
således, at der er et rimeligt forhold mellem formål og midler”.   
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således, at der er et rimeligt forhold mellem formål og midler”.   

 Situationer fx tale om logning i relation til e-mail, telefon, GPS, 
Internet og om videoovervågning

 LO-pjece: Medarbejderen i den digitale verden, okt07
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Regulering – aftaler: Hvad gør HK?

 Lovgivning
påvirke lovforslag, TV-overvågningsudvalg

 Aftaler på arbejdsmarkedet – ramme- og lokalaftaler
 TV-overvågning Dansk Erhverv (2005) og HTSA (2007) 

overvågningsfri zoner, samarbejdsudvalg, bisidder
 Distancearbejde Dansk Erhverv (2005) inklusiv vejledning
 Internet, e-mail og mobiltelefoner Dansk Erhverv (2007) 
 Personoplysninger og personlighedstest Dansk Erhverv 
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 Personoplysninger og personlighedstest Dansk Erhverv 
(2007)

 Awareness
Information og oplysning til medlemmer
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Eksempler på juridiske sager

Internet, e-mail

 Tryg-Baltica-sagen (hjemmesidebesøg/IT-politik Tryg-Baltica-sagen (hjemmesidebesøg/IT-politik

 Haldor Topsøe-sagen(racistisk e-mail/IT-politik)

 Sex på e-mail-sagen(privat e-mail/mgl. IT-politik)

 Chefen er en sæk-sagen(privat e-mail/mgl.IT-politik)

Tv-overvågning

 Lip Gloss-sagen (fjern overvågning af butik/hjemme)
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 Lip Gloss-sagen (fjern overvågning af butik/hjemme)

 Skjult overvågning/Køge svømmehal

NB.: HK opfordring lav aftaler om IT-politik og 
persondatapolitik på virksomheden
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Politiske udfordringer
- proportionalitet mål og midler

 Frihedsrettigheder er under pres - det offentlige rum -
anonymitet anonymitet 

 Beskyttelse af menneskerettigheder, af dit privatliv på arbejde 
og i familielivet ved hjemmearbejde

 Kontrol og overvågning af ansatte – hvor går grænsen?

 Styrke borgernes og lønmodtagernes retssikkerhed i 
forbindelse med overvågning 

 Revision af persondataloven - kontrol med persondata på 
nettet (biometri - rettigheder - samtykke - arbejdsgivers 
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nettet (biometri - rettigheder - samtykke - arbejdsgivers 
oplysningspligt)

 Klare aftaler om overvågning på arbejdsmarkedet

 Forskning i biometri fordele og ulemper
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HK: Aftale om TV-overvågning med 
DHS (nu Dansk Erhverv) 2005

 For virksomheden kan tv-overvågningen være en nødvendig foranstaltning for at 
sikre sig mod røveri, tyveri, overfald, svind mv.. For medarbejderne kan tv-sikre sig mod røveri, tyveri, overfald, svind mv.. For medarbejderne kan tv-
overvågning være et nyttigt redskab til at skabe tryghed og sikkerhed, idet 
overvågning kan virke præventivt overfor potentielle voldelige overfald i 
virksomheden. Samtidig sikres den ansatte mod uberettigede beskyldninger om tyveri 
og lignende. 

 Hvor og hvornår må der foretages tv-overvågning?                                
Overvågningsfri zoner fx toiletter, i baderum, i prøverum, i omklædningsrum, kantine, 
kafferum 

 Information inden indførelsen af tv-overvågning
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 Skiltning

 Håndtering af optagelser - hvem?  bisidder/TR (Politi)

 Uoverensstemmelser bilægges lokalt/fagretslig behandling
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Menneskerettighedskonvention

 At personers privatliv er beskyttelsesværdigt, fremgår af Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention (1950). Konventionen er i 
denne sammenhæng central, og fastslår i artikel 8, stk 1, at ”Enhver denne sammenhæng central, og fastslår i artikel 8, stk 1, at ”Enhver 
har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin 
korrespondance”. Samme artikels stk. 2 fastslår dog, at retten til 
privatliv ikke er absolut: ”Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i 
udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i 
overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk 
samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed 
eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, 
for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte 
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for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte 
andres ret og friheder”. Danmark har i 1992 inkorporeret Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention i dansk lov.

NB! HK arbejder for retten til et privatliv mens du er på arbejde og 
ved hjemmearbejde
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Datatilsynet og biometri

 Vedrørende anvendelse af fingeraftryk på Bornholmerkort. Datatilsynets 
afgørelse med hensyn til Bornholmstrafikken, d. 4. marts 2003 Godkendt:
IT-kort til pendlere match-værdi på chip-kortIT-kort til pendlere match-værdi på chip-kort

 Vedrørende behandling af personoplysninger i biometrisk adgangssystem. 
Datatilsynets afgørelse med hensyn til et motionscenter, d. 26. november 
2004, Afslag: pga. fingeraftryk i database.

 Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af 
template af fingeraftryk.                                                                          
Datatilsynets afgørelse med hensyn til Scandinavian Airlines Danmark,      
d. 23. maj 2006. Godkendt: match-værdi/template – begrænset 
opbevaring 2 timer.
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opbevaring 2 timer.

Vedrørende behandling af personoplysninger på biometrisk smart card. 
Datatilsynets afgørelse med hensyn til et biometrisk smart card for 
patienter, der lider af Parkinson´s syge, d. 12. juli 2006. Afslag: afventer 
evt. generel sygesikringskort
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Persondata på nettet/databaser


