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PERSONVERNERKLÆRING
FOR
SCHMIDT ADVOKATER
Denne personvernerklæringen gjelder for Schmidt Advokater, org.nr. 884 058 872, org.nr. 914 720 060
og org.nr. 922 320 748.
Vi er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne erklæringen.
I.

Hvem vi behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende
personer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.

Privatkunder.
Klienter i straffesaker.
Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter.
Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere.
Personer som er involvert i saker vi bistår i.
Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til.
Besøkende på vår nettside.
Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Her følger en oversikt over formål som begrunner vår behandling av personopplysninger:
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1. Ved etablering av klientforhold
Før vi påtar oss et oppdrag, foretar vi en intern uavhengighetskontroll for å avklare eventuell
interessekonflikt. Uavhengighetskontroll av privatkunder omfatter som regel fullt navn og informasjon
om hva saken gjelder. Generelt sett vil ikke uavhengighetskontroll av virksomhetskunder innebære
behandling av personopplysninger. Jf GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.
I tilknytning til etablering av et klientforhold vil vi foreta en kundekontroll i samsvar med våre
forpliktelser etter hvitvaskingsloven. Jf GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c.
Når vi påtar oss et oppdrag, registreres kontaktinformasjon i vårt interne saksbehandlingssystem. Jf
GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.
2. Under og etter behandlingen av en sak
I vår saksbehandling, vil vi ofte få tilgang til personopplysninger om parter eller andre som berøres av en
sak. Vår behandling av personopplysninger har i denne forbindelse hjemmel i GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f
(virksomhetskunder) og art. 9 nr. 2 bokstav f (privatkunder/sensitive personopplysninger).
Tid og kostnader som er påløpt under behandlingen av den enkelte sak, registreres i vårt
saksbehandlingssystem. Jf GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.
Vi oppbevarer saksdokumenter i 10 år etter at oppdraget er avsluttet. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f og art.
9 nr. 2 bokstav f. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten
og for vår egen del, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen
som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell.
Mottatte kontaktopplysninger benyttes i forbindelse med fakturering og regnskapsføring. Jf GDPR art. 6
nr. 1 bokstav b og f.
Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer, vil kunne være tilgjengelige for oss og/eller for våre
leverandører i forbindelse med oppdatering av systemer, implementering eller oppfølging av
sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Jf GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c og f, og art. 32.
III.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Våre leverandører at IT-tjenester, vil kunne ha tilgang til personopplysninger. Leverandørene opptrer i
henhold til databehandleravtale og under vår instruks, og kan bare benytte personopplysningene for de
formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæring.
Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt. Jf straffeloven § 111. Alle opplysninger som
blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag, blir håndtert konfidensielt.
Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i
denne personvernerklæring. Dette med mindre klienten eksplisitt oppfordrer eller samtykker til
utlevering av personopplysninger, eller dersom utlevering av personopplysninger er lovpålagt.
IV.

Dine rettigheter

1. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, med mindre
taushetsplikt er til hinder for det.
2. Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger som vi har om deg, eller be oss om å slette
personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette
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personpplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å
slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.
3. Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende en klage til
Datatilsynet.
V.

Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av
teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som
benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av
slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.
Tilgang til personopplysninger (og klient-/saksinformasjon) er begrenset til personell som har behov for
dette.
VI.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i vår personvernerklæring. Du vil alltid finne siste versjon på vår
nettside.
…oo0oo…
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller dersom du vil utøve dine
rettigheter, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Jf kontaktinformasjon nederst på side 1.

Schmidt Advokater DA
20.04.2020
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