
Personvernerklæring 
 

 
Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon for behandling av personopplysninger er:  
 
Advokat Edel Olsen AS              Advokat Bjørn Tore Steffensen AS             Advokat Hilde Camilla Stærk 
Org nr: 911 981 955 Org nr: 997 039 114 Org nr: 893 920 102 
v/advokat Edel H. Olsen v/advokat Bjørn Tore Steffensen v/advokat Hilde C. Stærk 
Postboks 200, 9811 Vadsø Postboks 200, 9811 Vadsø Postboks 200, 9811 Vadsø 
Tlf: 789 40300 Tlf: 789 40300    Tlf: 789 40300 
Epost: Epost:     Epost: 
edel@finnmarksadvokatene.no bts@finnmarksadvokatene.no   hilde@finnmarksadvokatene.no
   

 
Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som knyttes til en enkeltperson.  
 
Når du er i kontakt med oss i forbindelse med et advokatoppdrag behandler vi personopplysninger om 
deg for å kunne utføre oppdraget. Når vi utfører oppdrag utenfor ren advokatvirksomhet, f eks 
eiendomsmegling eller medhjelperoppdrag for domstolene, vil aktuelle regelverk for dette supplere eller 
begrense de reglene som gjelder ren advokatvirksomhet.  
 
Vår behandling av personopplysninger følger reglene i personopplysningsloven og pålagte rettslige 
forpliktelser etter bl.a. hvitvaskingsloven.  
 
Våre opplysninger om deg kan bli laget elektronisk og/eller i papirarkiv.   
 
Ved advokatoppdrag behandler vi personopplysninger til følgende formål:  
1. Ved etablering og administrasjon av klientforhold (bl. a. kontaktinformasjon, betalingsopplysninger/fakturering) 
2. Sakshåndtering (lagring/oppbevaring av dokumenter av pågående og avsluttede saker)   
    Personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser behandles kun i relasjon til en aktuell sak.  
3. Informasjon om motparter/tredjeparter iht god advokatskikk (for å unngå interessekonflikter mv)  
4. Personaladministrasjon og intern sikkerhet  
5. For å administrere våre egne avtaleforhold med f eks regnskapsbyråer og IT-leverandører 
6. Sikkerhet. Det hender vi må bruke databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne.  
    Denne behandlingen er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og hindre uautorisert utlevering 
    av personopplysninger. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle 
    ledd av behandlingen. 

 
Vi behandler ikke personopplysninger til markedsføring, informasjon om potensielle klienter eller 
kunnskapsforvaltning ved gjenbruk av dokumenter.  
 
Opplysninger som sendes inn via vår nettside www.finnmarksadvokatene.no brukes kun ved oppfølgning 
av brukernes henvendelser. Opplysningene benyttes ikke til annet formål uten samtykke fra bruker, og vi 
utleverer ikke opplysninger til andre.  
 
Vi utleverer eller overfører ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et 
lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil være rettslige forpliktelser som 
pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer.  
 
Lagringstid 
Personopplysninger slettes når våre plikter som følger av et avtaleforhold med deg er oppfylt og det ikke 
lenger er saklig grunn til å oppbevare dem, eller vår lovbestemte plikt til oppbevaring er utløpt, for 
eksempel etter bokførings- og regnskapsregler. Personopplysninger for klientadministrasjon, elektronisk 
arkiv/papirarkiv og faktureringsinformasjon slettes normalt 5 år etter at sak er avsluttet.   
 
Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg  
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du kan 
lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  
For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på epost eller telefon. Vi vil svare på din 
henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.  
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