PERSONVERNERKLÆRING WIKBORG REIN – Klienter
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Innledning

Wikborg Rein Advokatfirma AS ("Wikborg Rein" eller "vi") behandler personopplysninger om
eksisterende og potensielle klienter (de "registrerte"). Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger
på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Nedenfor finner du informasjon om vår
behandling av personopplysninger og dine rettigheter knyttet til behandlingen.
Wikborg Rein er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi behandler. Du er alltid velkommen
til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger. For
kontaktinformasjon, vennligst se punkt 8 nedenfor.
Gjeldende regelverk inkluderer, men er ikke begrenset til, Forordning (EU) 2016/679 ("GDPR"),
personopplysningsloven og tilhørende forskrifter, samt domstollovens regler om advokatvirksomhet.
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Nærmere om innsamlingen og behandlingen av personopplysninger

Hvilke kategorier av personopplysninger som samles inn i forbindelse med advokatoppdrag vil
variere med oppdragets omfang og karakter. I de fleste tilfeller samler Wikborg Rein inn følgende
kategorier av personopplysninger: Navn, adresse, kontaktinformasjon og identifikasjonspapirer til
klienten eller noen som opptrer på klientens vegne, personopplysninger som omfattes av informasjon
om den konkrete saken og involverte parter, samt andre opplysninger som er nødvendig for å utføre
oppdraget. Advokatoppdrag vil også involvere behandling av sensitive personopplysninger.
Personopplysningene vil i det vesentlige innhentes fra klienten selv, men kan i enkelte tilfeller også
innhentes fra tredjeparter, som for eksempel motparter, inkludert deres representanter, vitner, andre
involverte parter, offentlige myndigheter og offentlig tilgjengelige kilder.
Formålet med Wikborg Reins behandling av personopplysninger er å utføre advokatoppdraget på en sikker
og hensiktsmessig måte, i tråd med avtalen med klienten og gjeldende lovgivning. I tillegg kan Wikborg
Rein behandle personopplysninger til å markedsføre sine tjenester overfor eksisterende og potensielle
klienter, se punkt 4 nedenfor. Innsamling og behandling av fødselsnummer og andre entydige
identifikasjonsmidler gjøres bare når Wikborg Rein har saklig behov for å sikre noens identitet og
identiteten ikke kan sikres på annen måte. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med transaksjoner.
Det rettslige grunnlaget for Wikborg Reins behandling av personopplysninger om klienten og andre er som
oftest at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale om advokattjenester med klienten eller andre
(GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b), eller at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som
Wikborg Rein er underlagt (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c). Behandlingen vil også kunne begrunnes med at
behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av Wikborg
Rein, forutsatt at ikke de grunnleggende interessene til de registrerte går foran (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav
f). Dersom det ikke foreligger andre grunnlag, vil behandlingen baseres på samtykke fra de registrerte
(GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a).
I den grad Wikborg Rein baserer sin behandling på interesseavveiningen i GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f, er
det interessen i å utøve virksomheten som gjør seg gjeldende. Advokatenes strenge lovbestemte
taushetsplikt reduserer de eventuelle personvernulempene som behandlingene kan medføre, slik at
Wikborg Reins interesser veier tyngst.
Behandlingen av sensitive personopplysninger og opplysninger om straffedommer og lovovertredelser har
enten grunnlag i at det er innhentet samtykke (GDPR art. 9 bokstav a), at opplysningene er offentliggjort

av den registrerte (GDPR art. 9 bokstav e), eller at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre
gjeldende eller forsvare rettskrav (GDPR art. 9 bokstav f).
Konsekvensen av at Wikborg Rein ikke får de nødvendige opplysningene kan være at selskapet ikke vil
være i stand til å utføre advokatoppdraget.
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Overføring av personopplysninger

I den utstrekning det er nødvendig for å utføre advokatoppdraget og tillatt iht. gjeldende regelverk vil
Wikborg Rein overføre/utlevere personopplysninger til følgende tredjeparter: Motparter, vitner eller andre
involverte parter, domstoler, leverandører, samarbeidspartnere eller offentlige organer.
I visse tilfeller vil Wikborg Rein overføre dine personopplysninger til parter i land utenfor det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ("tredjeland"), herunder våre kontorer i Shanghai og Singapore
eller andre samarbeidspartnere i tredjeland. I den grad personopplysninger overføres til slike tredjeland, vil
vi iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene som overføres, enten ved
hjelp av bindende virksomhetsregler eller kontraktsvilkår som er godkjent av Europakommisjonen og som
direkte pålegger mottakeren personvernforpliktelser, eller ved å sikre at overføringen skjer på annen lovlig
måte i henhold til EUs personvernlovgivning.
Vi utleverer aldri personopplysninger der dette vil være i strid med lovbestemt eller avtalt taushetsplikt.
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Særlig om behandling av personopplysninger til markedsføring

Vi vil ikke behandle personopplysninger for markedsføringsformål med mindre vi har innhentet
uttrykkelig samtykke til dette eller det foreligger et eksisterende kundeforhold. Opplysningene som
behandles for dette formålet omfatter blant annet navn, e-post, telefon, adresse og vurderinger knyttet til
mulige klienter/samarbeidsforhold. Du kan til enhver tid erklære at du ikke lenger ønsker å motta
markedsføringshenvendelser ved å sende oss en e-post (se kontaktinformasjon i punkt 8 nedenfor).
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Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Advokater er underlagt særlige rettslige plikter og/eller retningslinjer og anbefalinger når det gjelder
lagring av opplysninger og filer. Personopplysninger relatert til etablerte klientforhold slettes først etter
10 års inaktivitet i klientforholdet, med mindre det er innhentet samtykke til fortsatt lagring. De enkelte
saksmapper slettes 10 år etter at saken er avsluttet.
Vi lagrer ellers personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet
inn for. Dersom personopplysningene brukes for to formål, vil vi beholde opplysningene inntil
formålet med den lengste lagringsperioden ikke lengre er aktuelt, men vi vil slutte å bruke
opplysningene for det formål med kortere lagringsperiode når denne kortere perioden har utløpt.
Våre lagringsperioder baseres på virksomhetens behov og vi vil enten permanent anonymisere eller på
sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for eller plikt til å lagre.
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De registrertes rettigheter

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:










Å få Wikborg Reins bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles, og,
dersom det er tilfellet, innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen;
Å få uriktige personopplysninger om seg selv korrigert av Wikborg Rein uten ugrunnet
opphold, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert;
Å få personopplysninger om seg selv slettet;
Å kreve at Wikborg Rein begrenser behandlingen;
Å motta personopplysninger om seg selv som vedkommende har gitt til Wikborg Rein og å
overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at Wikborg Rein hindrer dette;
Å protestere mot behandlingen av personopplysninger om seg selv;
Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (i Norge: Datatilsynet); og
Å når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke gitt til Wikborg Rein.

Wikborg Rein benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering.
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Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 01.06.2018. Vi forbeholder oss retten til å endre den
fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne
mellomrom.
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Kontakt

Dersom du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen, ønsker å utøve dine rettigheter iht. punkt 6
ovenfor eller har andre henvendelser, er du velkommen til å kontakte oss på firmapost@wr.no.

