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SPILLEREGLER I POST DANMARK
BAGGRUND FOR ETISKE SPILLEREGLER

INTERN KRIMINALITET

Indførelse af elektroniske systemer i postbehandlingen og ikke mindst i forbindelse med præventive foranstaltninger mod kriminelle handlinger indebærer,
at der registreres mange data, herunder data om enkeltpersoners adfærd.

Instruks for sikkerhedskonsulenter omhandler etiske spilleregler for deres
arbejde, herunder overvågning og samtaler med mulige gerningsmænd.
ADGANGSKONTROLSYSTEMER

Det har derfor været hensigtsmæssigt at præcisere anvendelsen af dataene,
såvel til internt brug som til eksternt, primært politimæssig brug.
Præciseringerne er fastsat i etiske spilleregler, der er aftalt med personaleorganisationerne.

Elektronisk adgangskontrol er et sikringsmæssigt krav ved arbejdspladser
med 20 ansatte eller derover. Dette for at beskytte medarbejderne og de
værdier (breve og pakker m.v.) som vores kunder har overdraget til os. For
brug af de data adgangskontrolsystemet indsamler, er der aftalt etiske spillereglerne, bl.a. hvem, der har adgang til systemets data, og hvad data må
bruges til. Fx må de ikke bruges til registrering af arbejdstid.

GENERELT

De etiske spilleregler gælder generelt overalt, hvor en form for registrering og/
eller overvågning ﬁnder sted. De generelle etiske regler er udsendt i internt
brev til samtlige selvstændige enheder PER: 651-63-0-10 af 29. juli 1996, og
fremgår af Sikringshåndbogen. På visse områder er der udarbejdet speciﬁkke
regler med baggrund i de generelle regler. De områder er beskrevet nedenfor.
Er du i tvivl om eller har du spørgsmål til de etiske spilleregler, kan du altid
spørge din nærmeste chef eller se afsnittet ”Etiske spilleregler” i Sikringshåndbogen.

GPS-OVERVÅGNING I POSTBILER

I en del af vor bilpark er der installeret overfaldsalarmer og GPS-overvågning
(satellitovervågning). Systemerne er indført for at beskytte chaufførerne
mod overfald og røverier. I forbindelse med overfaldsalarmen er der installeret en mikrofon, som aktiveres ved brug af overfaldsalarmen, d.v.s., at Post
Danmarks Kontrolcentral kan høre, hvad der foregår i bilen under overfaldet.
De etiske spilleregler beskriver tillige test af systemet og hvad der sker, når
Kontrolcentralen ikke kan komme i kontakt med en chauffør. Chauffører, der
kører de overvågede biler, skal orienteres af deres respektive chef/kørselsleder.

VIDEOOVERVÅGNING

Videoovervågning er indført som en forebyggende indsats mod kriminalitet.
Det er et supplement til overfaldsalarmer, således at medarbejderne kan slå
alarm ved røverier og samtidig give politiet et godt efterforskningsmateriale
at arbejde med. I forbindelse med overfaldsalarmen er der installeret en
mikrofon, som aktiveres ved aktivering af overfaldsalarmen.

SCANNINGER I DISTRIBUTION OG PRODUKTION

Data opsamles for at få det samlede tidsforbrug på de forskellige produkter,
samt til brug for automatisk arbejdstidsopgørelse. De generelle etiske spilleregler gælder.
VISITATION

Spillereglerne fastsætter bl.a., hvem der har adgang til videoovervågningssystemet, hvem der må søge i systemet m.v. Det skal dog altid være muligt
at kunne udlevere optagelser/print af forløbet ved en kriminel handling, fx
røveri, til politiet umiddelbart efter hændelsen.

De generelle etiske spilleregler er gældende. Arbejder du i en enhed, hvor
der er visitation, skal du orienteres om, hvordan rammerne for udførelse af
visitationen er.

