
Brækhus Advokatfirma 

AAF har som kjent en avtale med Brækhus advokatfirma. Partner Brede Haglund og hans 
kollegaer har inngående kjennskap til implementering av reglene og kan bistå konkret med 
de behovene deres forbund eller virksomhet har.  
 
Det ligger mye tillit i det å gi andre tilgang til personopplysninger. Brækhus sitt klare råd er å 
forvalte denne tilliten med varsomhet. Skreddersydde rutiner til din virksomhet er 
nødvendig. Bare slik kan dere bli fortrolig med deres eget system for håndtering av 
personopplysninger. 
 
Brækhus har delt inn personvern i ulike pakkeløsninger tilpasset ulike behov. Vår foreløpige 
analyse viser at «Compliance-pakken» med tillegg av eventuelle databehandleravtaler er 
tilstrekkelig for de fleste av AAFs medlemmer. I tabellen under ser dere nærmere hvilke 
tjenester Brækhus kan hjelpe til med. 
 
 

 

Hvordan sikrer Brækhus overholdelse av GDPR i livsløpet til 

personopplysningene? 

Brækhus har en praktisk tilnærming til sikring av overholdelse i hele livsløpet. Deres behov 
avhenger av opplysninger dere sitter på og hvordan disse brukes.  
 



Compliance-pakken er tenkt gjennomført i fem trinn med løpende delleveranser. Slik påser 
vi at det er kontinuerlig fremgang som styrker graden av forankring i deres organisasjon. 
Dette fordi nøkkelpersoner opplever å bli løpende involvert og stadig opplever fremgang og 
måloppnåelse. Noen av trinnene vil gjennomføres parallelt. 
 
Trinn 1:  
Kartlegging av alle databehandlingsprosesser hos AAFs medlemmer ved utarbeidelse av 
skjema for behandlingsoperasjoner og opplæring i bruk. 
 
Brækhus vil kunne bistå med opplæring av nøkkelpersoner for HR, IT, sikkerhet og 
kundeansvarlige i form av en workshop. Workshopen vil inneholde eksempelsvar og generell 
veiledning om hvordan nøkkelpersonene skal utfylle skjema for behandlingsoperasjoner.  
 
Skjema for kartlegging av behandlingsoperasjoner vedlegges kostnadsfritt. Bistand til 
utfylling vil også gis kostnadsfritt. For øvrig foreslås Trinn 1 gjennomført etter medgått tid. 
Etter gjennomført Trinn 1 har vi tilstrekkelig oversikt til å kunne avtale alternative 
prismodeller som mål- og fastpris. 
 
Trinn 2:  
Utarbeidelse og kontroll av eksisterende skjemaer for innsyn, retting, endring og sletting, 
samt annen bistand vedrørende vurdering og ivaretakelse av de registrertes eksisterende og 
nye rettigheter etter GDPR, herunder 
 
• Retten til innsyn 
• Retten til å endre, oppdatere eller slette informasjon 
• Retten til å bli glemt 
• Retten til dataportabilitet 
• Retten til begrenset behandling 
• Retten til å motsette seg behandling 
 
Trinn 3: Utarbeidelse/oppdatering av internrutiner, rollebeskrivelser, oppgavelister, 
avviksmeldinger samt annen nødvendig dokumentasjon. 
 
Trinn 4: Kartlegging av leverandører, inkludert utferdigelse av spørreskjema knyttet til deres 
implementering av GDPR. 
 
Trinn 5: Utredning av personvernkonsekvenser av firmaets behandling av 
personopplysninger, såkalt «Data Privacy Impact Assessment». 
 



 
 

  

EIVIND ARNTSEN 
ADVOKAT, PARTNER 
 
Epost: arntsen@braekhus.no 
Mobil: +47 930 33 669 

Telefon: +47 23 23 90 90 

 

Eivind Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle 
former for arbeidsrettslige spørsmål.  
 
Arntsen er fast rådgiver for en rekke virksomheter og organisasjoner, og er blant annet 
fast advokat for Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, der han bistår de store 
organisasjonene med arbeidsrettslige spørsmål og forhandlinger. Innen opphavsrett er 
Arntsen i en årrekke blitt rangert som blant de beste advokatene i Norge av den 
amerikanske kåringen «Best Lawyers International». Arntsen har utarbeidet 
personvernhåndbøker for flere mediebedrifter. Den siste tiden har Eivind jobbet med 
flere tunge saker innen trakassering og varsling.  
 
 

  

IDA BRABRAND 
ADVOKAT 
 
Epost: brabrand@braekhus.no 
Mobil: +47 988 53 365 

Telefon: +47 23 23 90 90 

 

Ida Brabrand er tilknyttet firmaets avdelinger for arbeidsrett og familierett. Hun bistår 
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privatpersoner og bedrifter med arbeidsavtaler, personalsaker, nedbemanning og 
oppsigelse / avskjed. Brabrand bistår også i varslingssaker. 

Brabrand er også utdannet journalist ved journalisthøyskolen i Oslo og har fem års 
arbeidserfaring som frilansjournalist for tv og radio. Med sin medieutdannelse og 
arbeidserfaring som journalist i kombinasjon med advokatyrket har hun særskilt 
kompetanse innen presserett og juridiske spørsmål knyttet til medienes ytringsfrihet og 
personvern. 

Brabrand har erfaring fra oppfølging av varsler og faktaundersøkelser. 

 

 

 


