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Har du fået tilmeldt CS til din e-Boks?
CS vil fremover bruge e-Boks til at kommunikere med dig. Så her kommer endnu en opfordring til, at du logger
ind på din e-Boks og får tilmeldt CS.
Årsagen er, at der næste år kommer væsentlige ændringer til lovgivningen om personfølsomme oplysninger.
Ændringerne betyder, at CS ligesom alle andre organisationer ikke længere må sende personfølsomme
oplysninger med brev eller mail.
Det er afgørende for os og for dig som medlem, at vi kan kommunikere sikkert. Derfor hedder løsningen
fremover e-Boks, fordi det er en sikker elektronisk postboks, hvor du kan modtage og opbevare dokumenter.
Det er gratis at benytte e-Boks, og du kan selv organisere dokumenterne, som du ønsker, så det altid er nemt at
finde dem igen.

Sådan tilmelder du CS til din e-Boks:
1. Log på www.e-boks.dk med NemID eller Digital Signatur.
2. Under fanen ”Tilmeldinger” kan du finde Centralforeningen for Stampersonel og vælge at
modtage post fra os.
Udover at anvende e-Boks er CS også overgået til Sikker Mail, så vi kan kommunikere med eksempelvis
Forsvarsministeriet og andre organisationer uden at oplysningerne kan hackes. Det samme gælder, når vi
kommunikerer med eksempelvis Tryg forsikring og Bookhus (booking af CS feirehuse), hvor kommunikationen
ofte kan indeholde personfølsomme oplysninger.

CS er i dialog med FPS om tilbageførsel af tilsagn om tjenestemandsansættelse
I forlængelse af, at overenskomstansatte konstabler på langtidskontrakt (indgået inden 1. september 2014)
fortsat vil have mulighed for at blive tjenestemænd selvom de skifter hovedfunktionsniveau, har CS fået en del
henvendelser fra medlemmer, der allerede har skiftet og derfor overgået til en ny kontrakt uden mulighed for
tjenestemandsansættelse.
Som CS kunne fortælle i nyheden den 20. november, gælder muligheden for en tjenestemandsansættelse også
med tilbagevirkende kraft, og denne gruppe vil derfor have mulighed for at få deres oprindelige tilsagn om
mulig tjenestemandsansættelse genindført i deres ansættelsesvilkår.
CS er i dialog med FPS om hvordan denne gruppe skal forholde sig. Den endelige forretningsgang er endnu
ikke helt på plads, men CS vil melde ud på hjemmesiden, så snart det sker.
Spørgsmål? Kontakt Torben Bratved (tlf.: 36908933, tb@cs.dk) eller Rune Kjølby Larsen (tlf.: 36908925, rkl@cs.dk)
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