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Personvernerklæring
Advokatfirmaet Judicium DA/Båtadvokaten
Innledning
Advokatfirmaet Judicium/Båtadvokaten behandler dine opplysninger når vi utfører oppdrag
for deg. Alle opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som person, kalles
personopplysninger. Personvernerklæringen beskriver nærmere hvordan vi bruker og samler
inn personopplysninger, samt retningslinjene vi følger for å sikre ditt personvern. Vi forklarer
også nærmere hvilke rettigheter du har når du får dine personopplysninger behandlet.
Hvem er behandlingsansvarlig?
Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke midler som skal benyttes. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Advokatfirmaet Judicium DA/Båtadvokaten ved advokat Nils E.
Tangedal.
Kontaktadresse for Advokatfirmaet Judicium DA/Båtadvokaten er:
Besøksadresse: Strandgaten 1, Bergen
Postadresse: Postboks 764 Sentrum, 5807 Bergen
Alternativt kan du nå oss på tlf.: +47 55 21 01 50 eller e-post ADVOKAT@JUDICIUM.NO.
Hvilke personopplysninger innhentes?
I hvilken grad vi innhenter personopplysninger avhenger av din relasjon til oss. Dine personopplysninger kan bli behandlet dersom vi vurderer eller behandler din sak, du kan også
eksempelvis være et vitne, en sakkyndig eller en motpart. Det kan også være at vi mottar
dine personopplysninger som en naturlig del av arbeidet med en sak dersom du berøres av
denne.
Informasjonen vi behandler vil i stor grad avhenge av den konkrete saken. For at vi skal
kunne vurdere din sak og etablere et klientforhold til deg vil det imidlertid alltid innhentes
informasjon om hvem du er (personalia og kontaktinformasjon) og hva du ønsker vår
bistand til.
Avhengig av saken det gjelder kan vi være nødt til å supplere personopplysningene vi
mottar fra deg med ytterligere informasjon fra andre kilder. Disse kildene kan være:
•
Offentlige institusjoner som NAV, Folkeregisteret, Eiendomsregisteret,
skipsregisteret, småbåtregisteret, motorvognregisteret m.fl.
•
Kredittopplysningsforetak og finansinstitusjoner
•
Panthavere og kreditorer
•
Sakkyndige
•
Vitner
•
Politi
Hva er behandling av personopplysninger?
Personvernregelverket regulerer behandlingen av personopplysninger. En «behandling» er
definert som enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger.

Judicium
Side 2

I praksis betyr dette at de fleste former for håndtering av personopplysninger utgjør en
«behandling» i personvernregelverkets forstand. Eksempler på behandlinger er å samle inn,
lagre, strukturere og å bruke personopplysninger.
Formålet med behandlingen og rettslig grunnlag
Advokatfirmaet Judicium DA behandler dine personopplysninger primært for på best mulig
måte å kunne gjennomføre vårt oppdrag for deg. Andre formål ved behandlingen av dine
personopplysninger kan være:
Sakshåndtering
De rettslige grunnlaget for håndteringen av din sak er at behandlingen er nødvendig for å
kunne oppfylle vår avtale med deg. Dette behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Når det behandles personopplysninger i tilknytning til
oppdrag fra våre virksomhetsklienter kan behandlingen også være hjemlet i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
I enkelte saker kan det være nødvendig å behandle særlige kategorier av personopplysninger, tidligere kjent som sensitive personopplysninger. Slike personopplysninger er bl.a.
helseopplysninger, opplysninger om lovovertredelser, og opplysninger om fagforeningsmedlemskap. Behandlingen av slike opplysninger vil skje med bakgrunn i at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Behandlingsgrunnlaget er
personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav e. Behandlingen skjer også med bakgrunn i
ditt samtykke, i tråd med personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav a.
Behandlingen kan også være nødvendig for at vi i visse tilfeller skal kunne oppfylle våre forpliktelser. Behandlingsgrunnlaget er da personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav b.
Klientadministrasjon
Klientadministrasjon er nødvendig for at vi skal kunne forvalte ditt forhold til oss på korrekt
måte. Denne forvaltningen omfatter behandling av dine personopplysninger i tråd med lovpålagte behandlingskrav, opprettelsen og vedlikehold av din saksmappe, og føring av
medgått behandlingstid og -kostnader.
Klientadministrasjon er en nødvendig forutsetning for at vi skal kunne oppfylle vår avtale
med deg. Behandlingsgrunnlaget følger dermed av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1
bokstav b. Behandling med bakgrunn lovpålagte behandlingskrav er behandlingsgrunnlaget
personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav c.
Fakturering
Enkelte personopplysninger behandles til faktureringsformål. Dette kan være personalia,
samt timeføring og sakskostnader tilknyttet din sak. Behandlingsgrunnlaget for personopplysninger til faktureringsformål er vår berettigete interesse av å benytte personopplysninger
til et slikt formål, i tråd med personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Behandlingen
er videre nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, behandlingsgrunnlaget er da
personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
Vi har også lovpålagt plikt til behandlingen av personopplysninger til faktureringsformål, og
behandlingen skjer da også for å oppfylle en rettslig forpliktelse etter
personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Judicium
Side 3

Oppfylle lovpålagte forpliktelser og å forebygge og avdekke straffbare handlinger
Advokatfirmaet Judicium DA er underlagt enkelte lovpålagte forpliktelser. Dette kan eksempelvis være behandling av personopplysninger i tråd med regnskapslovgivningen eller i forbindelse med anti-hvitvaskingsarbeid. Det kan også være å avklare og å forhindre interessekoflikter/klientkollisjoner. Behandling av personopplysninger i slike tilfeller skjer med grunnlag i en rettslig forpliktelse i tråd med personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav c.
Utlevering av personopplysninger
Advokatfirmaet Judicium DA er underlagt strenge regler for taushetsplikt som bl.a. følger av
straffeloven § 211 og regler for god advokatskikk. Vårt utgangspunkt er at utlevering av dine
personopplysninger ikke skjer med mindre du særskilt har samtykket til utleveringen, eller
utleveringen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. Dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt kan vi også være nødt til å utlevere enkelte opplysninger til offentlige
myndigheter.
Drift av IT-systemer og informasjonssikkerhet
Personvernforordningen pålegger oss å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet. I den forbindelse kan våre leverandører av informasjonssikkerhet og IT-systemer ha tilgang på
personopplysninger i forbindelse med vedlikehold, feilretting og gjennomføring av sikkerhetstiltak. Behandlingsgrunnlaget vil da være en rettslig forpliktelse og følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 c. Vi har også en berettiget interesse av å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet slik at behandlingsgrunnlaget også kan være personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
Lagring og sletting av personopplysninger
Så lenge du har et klientforhold til oss lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når
klientforholdet avsluttes slettes all informasjon som ikke lenger er nødvendig. Likevel kan
det være slik at vi er nødt til å oppbevare dine personopplysninger som følge av at det i
ettertid kan forekomme en tvist som berører personopplysninger i din sak. På denne bakgrunn kan saksdokumenter eller opplysninger oppbevares i inntil 13 år etter at klientforholdet er avsluttet.
Det vil ikke være et godt personvern om opplysninger knyttet til en mulig fremtidig tvist er
slettet, slik at du mister muligheten til på en god måte å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Rettsgrunnlaget for ikke å slette opplysninger ved opphør av klientforhold
følger av personvernforordningen artikkel 17 nr. 3 bokstav b og e.
Forholdet til hvitvaskingsloven
Hvitvaskingsloven etablerer et regelverk som er innrettet mot å bekjempe hvitvasking og
terrorfinansiering, dvs. skjulte formål med transaksjoner med målsetning som er ulovlig. Alle
advokater er undergitt lovbestemte plikter etter bestemmelsene i hvitvaskingsloven og tilhørende forskrift. Dette gjelder identifikasjon og såkalt kundekontroll mv., som alltid må
utføres ved oppstart av ethvert oppdrag og noen ganger også under oppdragets gang. Når
identifikasjon og kundekontroll er utført, er vi forpliktet til å oppbevare dokumentasjon for
begge deler i minst fem år etter at oppdraget er avsluttet. Deretter skal personopplys-
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ningene slettes for så vidt gjelder formålet med oppbevaring ihht. hvitvaskingsloven og
–forskriften. For nærmere informasjon om reglene, se hvitvaskingsloven §§ 29 flg.
Dine rettigheter
Rett til innsyn
Dersom du har et pågående oppdrag hos oss, tidligere har vært i kontakt med oss eller av
annen grunn tror vi har behandlet dine personopplysninger, har du krav på innsyn i hvilke
personopplysninger som har blitt behandlet. Dersom du ber om innsyn på vegne av en
tredjepart, må det vedlegges fullmakt fra personen det bes om innsyn på vegne av, samt
bekreftet kopi av fullmaktsgivers legitimasjon.
Henvendelser vedrørende innsyn kan sendes til oss per e-post til ADVOKAT@JUDICIUM.NO.
Dersom din henvendelse inneholder fødselsnummer eller sensitive opplysninger ber vi deg
isteden om å rette en henvendelse pr. post til Advokatfirmaet Judicium DA, Postboks 764
Sentrum, 5807 Bergen.
Vi behandler henvendelser om innsyn så raskt som mulig, senest 30 dager fra henvendelsen
er mottatt. Opplysningene det kan gis innsyn i fremgår av personvernforordningen artikkel
15. Utlevering av personopplysninger skal ikke svekke andres personvern. Opplysninger som
kan identifisere andre parter kan derfor ikke utleveres. Taushetsplikt kan i enkelte tilfeller
medføre at opplysninger ikke kan leveres ut.
Retting av personopplysninger
Dersom vi skulle ha lagret feil opplysninger om deg kan du be oss rette opplysningene.
Sletting av personopplysninger
Du kan be om at dine personopplysninger skal slettes.
Det er ikke alltid en anmodning om sletting kan etterkommes. Enkelte personopplysninger
som kan være nødvendige for å oppfylle en rettslig forpliktelse, ellers som er nødvendige til
å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, slettes ikke før foreldelsesfristen for
slike krav er utløpt. Se også punktet om lagring og sletting av personopplysninger.
Rett til å begrense behandlingen
Dersom du mener opplysningene vi har om deg er uriktige, eller at behandlingen er i strid
med personvernregelverket, kan du kreve at behandlingen av de aktuelle personopplysningene begrenses frem til opplysningene er blitt kontrollert.
Rett til å protestere
Dersom dine personopplysninger behandles med bakgrunn i en berettiget interesse som
forfølges av Advokatfirmaet Judicium DA, har du rett til å protestere mot behandlingen. Det
samme gjelder dersom personopplysningene brukes til direkte markedsføring mot deg.
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Rett til dataportabilitet
Dataportabilitet betyr at du har rett til å ta få en kopi av personopplysningene du har gitt
oss. Du kan få kopi av opplysningene i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig
format. Retten til dataportabilitet gjelder for personopplysninger du selv har gitt til oss på
bakgrunn av et samtykke eller en avtale, og hvor behandlingen utføres automatisk.
Rett til å trekke samtykke
Behandles dine opplysninger på bakgrunn av et eksplisitt avgitt samtykke, kan du til enhver
tid trekke samtykket. At samtykke trekkes påvirker ikke lovligheten av hvordan dine personopplysninger ble behandlet frem til samtykket ble trukket.
Rett til å klage til en tilsynsmyndighet
Du har rett il å klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener at dine personopplysninger
er behandlet i strid med personopplysningsregelverket. Den aktuelle tilsynsmyndigheten i
Norge er Datatilsynet.
Datatilsynet anbefaler at du først kontakter virksomheten du ønsker å klage inn. Dette for at
du skal få en nærmere forklaring rundt hva som har skjedd og hvilke vurderinger som har
blitt gjort. Saken kan kanskje løses allerede her. Dersom du etter en henvendelse til oss
fremdeles ønsker å klage til Datatilsynet, er det anbefalt at vår tilbakemelding vedlegges
klagen. Dette sikrer en raskere og mer effektiv saksbehandling. En klage til Datatilsynet må
inneholde
1)
2)
3)
4)

Hvilken avgjørelse du klager på (hvis avgjørelse foreligger)
Grunnen til at du klager
Hvilke endringer du ønsker
Eventuelle andre opplysning som er relevant for klagen

Signert klage sendes til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo.
Bruk av informasjonskapsler
Bruk av informasjonskapsler/cookies på www.judicium.no, www.baatjuss.no og tilknyttete
nettsider er nødvendig for din brukeropplevelse og for statistikkformål. Vi bruker følgende
typer cookies:
Essensielle informasjonskapsler (nødvendige for å sikre funksjonalitet): Google AJAX Search
API og Google Tag Manager
Analyse: Google Analytics
Brukeropplevelse: B2evolution session cookies, wordpress session cookies
Endringer i personvernerklæringen
Personvernerklæringen oppdateres regelmessig for å sørge for at vi gir deg korrekt
informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles, og for å ta hensyn til ny eller
endret personvernpraksis. Du vil alltid finne en oppdatert versjon av vår personvernerklæring her: www.judicium.no/personvern eller www.baatjuss.no/personvern

