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1. OM PERSONVERENRKLÆRING 

Vi behandler personopplysninger når vi utfører oppdrag og tjenester for 

klienter, når nettsidene besøkes, eller på annen måte når noen kommer i 

kontakt med oss. 

Formålet med behandling av personopplysninger vil i hovedsak være for å 

kunne utføre advokatoppdrag og levere eventuelle andre avtalte tjenester. 

Vi behandler også personopplysninger for å kunne oppfylle lovpålagte 

plikter som for eksempel regnskapsførsel, revisjon, oppfyllelse av 

hvitvaskingsbestemmelsene mv.  

Personopplysninger skal alltid behandles på forsvarlig måte. 

Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan og hvorfor vi 

behandler personopplysninger, hvem vi deler dem med og dine rettigheter. 

2. FORMÅL MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OG RETTSLIG 

GRUNNLAG 

Det behandles ulike typer personopplysninger. Her beskrives nærmere når 

personopplysninger behandles, hvilke personopplysninger som behandles 

og hjemmelen for dette. 

A) Etablering av oppdrag/klientforhold 

I første kontakt med potensielle klienter vil vi alltid måtte innhente enkelte 

personopplysninger for å avklare om det foreligger interessekonflikter eller 

annet som gjør at vi ikke kan påta oss oppdraget.   
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Kontrollen tjener et legitimt formål og har rettslig grunnlag i 

personvernforordningen (heretter kalt GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav f 

(interesseavveining). I denne fasen vil vi ha behov for å innhente fullt navn 

og opplysninger om hva saken gjelder.  

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta kundekontroll i 

samsvar med reglene i hvitvaskingsloven. Kundekontrollen er nødvendig for 

å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR 

artikkel 6 nr. 1 bokstav c. Det vil være behov for at vi tar kopi av ID som 

følger saken  

Dersom vi kan ta på oss oppdraget, registreres kontaktinformasjon som 

navn, adresse, e-post adresse og telefonnummer. Registreringen av 

kontaktopplysninger er for privatklienter nødvendig for å kunne inngå og 

oppfylle avtale med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.  

B) Gjennomføring av advokatoppdraget 

Et advokatoppdrag innebærer at vi får tilgang til personopplysninger om 

parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Slike opplysninger 

kan fremkomme av dokumenter som klienten oversender eller annen 

korrespondanse i saken. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å 

oppfylle avtalen med den registrerte) vil være generelt 

behandlingsgrunnlag. 

I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. 

helseopplysninger, barnevernsopplysninger, opplysninger om politisk eller 

religiøs oppfatning eller straffedommer og lovovertredelser. I slike tilfeller 

har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav 

f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende, eller forsvare 

et rettskrav), jf. personopplysningsloven § 11. 

C) Administrasjon av klientforholdet 

Tilknyttet alle oppdrag vil det være behov for registrere opplysninger 

knyttet til tid som er brukt på oppdraget, kostnader som er påløpt mv. 

Dette registreres i vårt regnskapssystem og vil være nødvendig for 

fakturering og generell administrasjon av oppdraget. Slik behandling anses 

som en nødvendig del av oppfyllelse av vår avtaleforpliktelse overfor 

klienten, og er hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.  



Vi er lovpålagt å behandle personopplysninger jfr. regnskapslovgivning og i 

forbindelse med revisjon mv. Denne type behandling er hjemlet i GDPR 

artikkel 6 nr. 1 bokstav c. 

D) Lagring av personopplysninger 

Saksdokumenter kan lagres i inntil 20 år etter at oppdraget er avsluttet. 

Lagring er i så fall vurdert som nødvendig dersom det i ettertid oppstår en 

tvist eller annet som igjen gjør saken aktuell. I mange tilfeller vil 

lagringstiden være kortere, men fortsatt innenfor lovpålagte krav. Det 

rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 

6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining,) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f 

(fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf 

personopplysningsloven § 11. Rutinen er i samsvar med Advokatforeningens 

veileder om advokatvirksomheters etterlevelse av GDPR, revidert 29. mars 

2019. I tillegg er det lovkrav som tilsier at vi er forpliktet til å lagre 

personopplysninger en viss periode etter at saken er avsluttet, f. eks. krav i 

regnskapslovgivningen og hvitvaskingsloven. Slik lagring er hjemlet i GDPR 

artikkel 6 nr. 1 bokstav c. 

E) Fakturering 

Kontaktopplysninger til klienter benyttes for utsendelse av faktura. 

Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å 

oppfylle avtalen med den registrerte). 

F) IT-drift og sikkerhet 

Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være 

tilgjengelig for oss eller for våre leverandører i forbindelse med 

oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av 

sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er 

GDPR artikkel 6 nr. 1 f (interesseavveining, jf vår legitime interesse knyttet til 

nevnte aktiviteter) og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c. I tillegg vil 

også GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen 

med den registrerte) være generelt behandlingsgrunnlag. 

 



3) HVORDAN SIKRES PERONOPPLYSNINGENE 

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang 

til personopplysningene som er lagret. All behandling av 

personopplysninger skal skje i samsvar med gjeldende rett. Det er etablert 

tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet 

og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. 

4) HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED? 

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av 

personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre 

der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil kunne 

dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, eller med 

offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt. 

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av 

straffeloven § 211. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med 

et oppdrag blir håndtert konfidensielt. 

5) DINE RETTIGHETER 

Personopplysningsloven gir deg rettigheter knyttet til personopplysninger 

som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av 

omstendighetene. 

For å ta i bruk dine rettigheter må du rette en skriftlig henvendelse til 

behandlingsansvarlig (se innledningsvis). Det må i henvendelsen gå klart 

frem hva du krever innsyn i, ønsker rettet eller slettet. Vi vil svare på din 

henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

Dersom du har gitt særskilt samtykke til annen behandling av 

personopplysninger enn det som er skissert ovenfor, kan du når som helst 

trekke ditt samtykke tilbake ved å rette en henvendelse til oss om dette. 

6) RETT TIL INNSYN, RETTING OG SLETTING 

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så 

langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at 

personopplysninger utleveres til rett person, vil vi stille krav om at 



begjæringen skjer på en slik måte at vi kan verifisere identiteten til den som 

fremsetter begjæringen.  

Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss 

om å slette personopplysninger.  Som hovedregel vil vi ikke kunne 

imøtekomme henvendelser om sletting ettersom det i advokatvirksomhet 

som regel vil foreligge tungtveiende grunner for ikke å slette. Dette er 

begrenset til nødvendige og korrekte 

personopplysninger.  Hjemmelsgrunnlaget for ikke å slette etter at 

oppdraget er avsluttet, er GDPR artikkel 17 nr. 3 bokstav b og e. 

7) KLAGE 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer 

med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter 

personvernlovgivningen, må du rette en henvendelse om dette til vår 

behandlingsansvarlig (se innledningsvis). 

Er du etter avsluttet klagebehandling i firmaet fremdeles av den oppfatning 

at firmaets behandling av dine personopplysninger ikke er i 

overenstemmelse med gjeldende regelverk, kan du klage til Datatilsynet. 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets 

nettsider: www.datatilsynet.no . 
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