
P E R S O N V E R N



OM BRÆKHUS

Brækhus startet i 1929 med forretningsjus og eiendom, og vi har videreutviklet 
vårkompetanse i tiår etter tiår. Vår lange historie gjør at vi ikke blir skremt av store 
utfordringer.

Vi er i dag et nytenkende firma og våre klienter er alt fra store, verdensomspennende 
selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har klienter fra de fleste bransjer i 
både privat og offentlig sektor.

Alle firmaer har sin egen, interne kultur. I Brækhus har vi det gøy på jobben, 
og vi jobber sammen som et lag. Laget har gode, men forskjellige spillere som 
løfter hverandre. Dette kaller vi Brækhus-sjela – arbeidsglede og lagarbeid med 
et kompromissløst krav til faglig spisskompetanse. Vi har stor respekt for våre 
klienter og vi lytter til våre klienters behov. Basert på dette, og vår egen firmakultur, 
ønsker vi å bidra til å skape gode resultater og klientopplevelser slik at de varige 
relasjonene oppstår.



PERSONVERN

Personvern er et fagfelt i betydelig vekst grunnet rask utvikling i næringslivet, 
teknologien og samfunnet for øvrig. Utviklingen er forbundet med 
personvernsutfordringer, men gir også et betydelig mulighetsintervall for 
innovative aktører. Klare og konsise råd fra lydhøre advokater bidrar til at 
mulighetene kan realiseres.

Brækhus har en dedikert faggruppe som bistår med rådgivning innen hele 
spektret av personvern, fra innsamling av personopplysninger, gjennom lagring 
og kategorisering, til lovlig utveksling, herunder verdsettelse og kommersialisering, 
transaksjoner, regulatoriske problemstillinger og compliance, samt tvisteløsning. 
Gruppen ledes av vår yngste partner, Brede A. Haglund, som i likhet med de 
øvrige medlemmene av gruppen er lidenskapelig opptatt av teknologi, står for 
høy grad av fleksibilitet og har fokus på time to market.

Som en moderne aktør med SMB som målgruppe har vi utviklet 
personvernmoduler tilpasset den enkelte virksomhets behov. Vårt mål er å 
øke klienters forutberegnelighet innenfor dette fagfeltet. Vi mener dette gjøres 
best når produktet pakketeres slik klienter er vant til ved kjøp av eksempelvis 
programvare eller SaaS. 

Vår faggruppe er bevisste på at personopplysninger utgjør et risikomoment for 
virksomheter. Dels foreligger den alminnelige juridiske risikoen i at feil håndtering 
av personopplysninger kan medføre overtredelse av lovpålagte krav. Det er også 
en kommersiell risiko forbundet med slik håndtering, idet virksomheter vil kunne 
risikere tap av anseelse og rykte. 

Vi vet at personopplysninger også utgjør en mulighet. Med den teknologiske 
utvikling vi står overfor i dagens samfunn kan personopplysninger utgjøre 
en betydelig aktiva for den innovative virksomhet som står rustet til å benytte 
regelverket for blant annet Big Data, skytjenester og pseudonymiserte 
opplysninger.

Fremtidens regelverk har betydning for dagens virksomhet, og vi står klare 
til å bistå med omstilling og forberedelse for de implikasjoner den nye 
personvernforordningen vil innebære når den trer i kraft.

Brækhus er anbefalt innen området personvern av blant annet Legal 500.



Tjenester Innhold Compliance- 
pakken

SMB-  
pakken

Entreprise- 
pakken

Big data-  
pakken Tilleggstjenester

Informasjonskapsler • Vurdering av virksomheters bruk av informasjonskapsler og 
annen lagringsteknologi.

• Utarbeidelse av Cookie policy på ett språk.
X X X X

Konsesjon: Utarbeidelse av søknad om konsesjon til Datatilsynet 
for behandling av sensitive personopplysninger.

Behovsgrunnlag • Vurdering av behovsgrunnlag med oppsummerende rapport.
X X X X

Binding Corporate Rules: Utarbeidelse av Binding Corporate Rules 
for konsernintern overføring av personopplysninger, inkludert 
søknad til Datatilsynet.

Personvernerklæring • Utarbeidelse av én personvernerklæring på ett språk. X X X X Varsling og avvikshåndtering: Varsling og avviksmelding til 
Datatilsynet.

Melding • Melding til Datatilsynet om behandling av personopplysninger.
X X X X

Søknad om overføring av personopplysninger: Utarbeidelse 
av søknad til Datatilsynet om tillatelse til overføring av 
personopplysninger.

Workshop • Grunnkravene for behandling av personopplysninger (2 timer).
• De nye kravene etter GDPR for behandling av 

personopplysninger (2 timer).
X X X X

Innebygget personvern • Kontroll av kravet om innebygget personvern med 
etterfølgende forslag til tiltak. X X X

Vurdering av  
personvernombud

• Vurdering av om din virksomhet trenger et personvernombud. X X X X

Databehandleravtale • Utarbeidelse av én databehandleravtale på ett språk. X X

Bransjenormer • Utarbeidelse av bransjenormer på ett språk. X X

Interne retningslinjer • Utarbeidelse av interne retningslinjer og dokumentasjon for 
internkontroll. X X X

Overføringsgrunnlag for 
personopplysninger

• Vurdering av grunnlag for overføring av personopplysninger 
med oppsummerende rapport. X

EUs standardkontrakter • Utarbeidelse av EUs standardkontrakt. Søknad/melding til 
Datatilsynet. X X

Personvernombud  
som tjeneste  
(DPO-as-a-service)

• Utarbeidelse av oppgavelister. 
• Utarbeidelse av rollebeskrivelser.
• Orientering om lovendringer.
• Rådgivning ved behandling av personopplysninger.
• Kontaktperson mellom virksomheten og Datatilsynet.
• Kontroll av kravet om innebygd personvern.
• Revidering av personvernerklæring før GDPR-implementering.

X



PRAKTISK KOMPETANSE FOR KONKRETE 
UTFORDRINGER
 
Rangeringer i store internasjonale ratingbyråer er en ting, men din trygghet 
ligger i vår faglige, tekniske og praktiske erfaring. Dere vet at vi kan kontrakter, 
brukervilkår, databehandleravtaler, skjemaer og personvernerklæringer. Vi tror 
at din trygghet på vår merverdi skapes gjennom vår erfaring som spenner fra 
mindre startups til de største avtalene med personvernsgrensesnitt i Norge. 

Her i Brækhus tør vi påstå at personvern handler om samarbeidet mellom 
teknologi, programvare, utvikler, eier og bruker. Vi har blitt godt kjent med alle 
gjennom vår virksomhet.



BIG DATA OG AMS (AVANSERTE MÅLE- OG 
STYRINGSSYSTEMER)  

Brækhus representerte en turnkey-leverandør av såkalte AMS-løsninger mot flere 
av Norges største nettselskaper. AMS (Avanserte måle- og styringssystemer) er en 
fellesbetegnelse på hardware og programvare som kreves for å kunne fjernavlese 
verdier vedrørende den enkelte abonnents strømforbruk. Systemene skal rulles 
ut til privatpersoner i hele Norge innen utgangen av 2018. Gjennom prosessen 
arbeidet Brækhus i tett samarbeid med Datatilsynet, samt med leverandørens 
nøkkelpersoner med ansvar for personvern og informasjonssikkerhet.

Brækhus vet at slike prosjekter, med store datamengder og grensesnitt mot 
forbrukere og deres handlingsmønster, stiller store krav til utredning av 
personvern og informasjonssikkerhet. Vår erfaring fra tverrfaglige prosjekter 
som dette gjør at vi raskt identifiserer eventuelle problemområder hvor det 
teknologiske møter det juridiske. 



BRÆKHUS – FOR SMÅ OG STORE PROSJEKTER!

Brækhus bistår en leverandør i forbindelse med avtale om tjenesteleveranser 
til Statoil ASA. Avtalen innebærer at leverandøren skal forvalte og transformere 
Statoils applikasjonsportefølje for generelle forretningsapplikasjoner. 
Leverandøren skal levere applikasjonsutvikling og forvalting for SAP, applikasjoner 
for samhandling og informasjonshåndtering, samt vedlikehold av IT-plattform. 
Avtalen innebærer i realiteten en virksomhetsoverdragelse med on-boarding av 
tidligere Statoil-ansatte.

Full outsourcing med virksomhetsoverdragelse og offshoring skaper en rekke 
problemstillinger knyttet til personopplysninger og informasjonssikkerhet. I tillegg 
til å løse de juridiske utfordringene knyttet til dette prosjektet fordrer prosjektet 
at Brækhus har både tilsyn og kontrollansvar.

RISIKOANALYSER – SKYTJENESTER LEVERT FRA 
LOKASJONER I OG UTENFOR EU 

Brækhus er involvert i analyse- og kartleggingsprosessen hos nye og erfarne 
leverandører av skytjenester. Bistanden består i risk-workshops i en eller flere 
runder med implementering av risikoreduserende tiltak. Flere av de større sky- og 
SaaS-leverandørene er amerikanske selskaper. Vi har erfaringer med utfordringer 
knyttet til Privacy Shield, EUs standardavtale, spesielle databehandleravtaler og 
analyser med tanke på GDPR og dens virkning på norsk rett og din virksomhet.



NYE LØSNINGER FOR EN NY HVERDAG  

Brækhus har bistått Flytoget i et omfattende innovasjonsprosjekt knyttet til 
Flytogets nye mobilapplikasjon. 

Applikasjoner utvikles og finnes overalt. Disse inneholder kundeprofiler 
og betalingssystemer, og deres grensesnitt stiller betydelige krav til 
informasjonssikkerhet og personvern. Informasjonssikkerhet og kundetilfredshet 
må veies mot de merverdier personopplysninger kan generere innenfor lovverket. 
Vi tror på en kommunisert og tydelig strategi knyttet til dette. Brækhus kan bistå 
i alle stadier i denne kartleggingen. 

NÅR INFORMASJONSSIKKERHET ER AVGJØRENDE   

Brækhus har bistått i flere anskaffelser mot Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Slike prosjekter innebærer sikkerhetsklarering og tilgang til sikkerhetsgradert 
informasjon. Som ansvarlig for den juridiske og kommersielle strømmen i slike 
prosjekter har vi kompetanse og erfaring med kontroll av håndtering av slik 
informasjon. Dette stiller strenge krav til risikoevalueringer og gjennomføring av 
risikoreduserende tiltak. Vi har arbeidet sammen med både leverandørers og 
forsvarets spesialister på informasjonssikkerhet. 



INDUSTRI 4.0

Brækhus har bred erfaring innen infrastruktur, IT/software, telekommunikasjon, 
media, biotech og life sciences. Vi har gjort industri 4.0 til et satsningsområde 
og våre advokater ligger i forkant av kompetanseutviklingen på dette området. 
Vi følger utviklingen og mulighetsintervallet smarte kontrakter og Blockchain gir 
oss. Utskrift av midlertidige kjøretillatelser er bare begynnelsen av den offentlige 
moderniseringen som smitter over på næringslivet. Utviklingen akseleres 
ytterligere av et endret fokus fra eierskap til tilgang. Ny teknologi og systemer 
kan dermed rulles ut raskere uten hensyn til lokale systemkrav, eller store 
investeringer i infrastruktur. Vi forstår dagens virksomheter trenger juridiske 
støttespillere som ikke venter på den forrykkende teknologiske utviklingen.

I Brækhus anerkjenner vi at verdiskapningen også i fremtiden vil skapes av 
engasjerte gründere. Derfor har vi opprettet Brækhus Gründerhjelp, og mange 
gründerbedrifter har de seneste årene valgt Brækhus som «trusted advisor» i 
den utfordrende oppstartsfasen.



DETTE KAN VI TILBY

Brækhus Advokatfirma har lang erfaring med å bistå virksomheter innen ulike 
bransjer og våre advokater innehar spisskompetanse innen et bredt spekter 
av ulike fagfelt. Vår erfaring og kompetanse gjør oss trygge på at vi kan bidra 
til at vi i samarbeid med dere vil løse det som oppstår av personvernrettslige 
problemstillinger på best mulig vis. 

Vi bistår tilsvarende klienter innen personvern, modernisering, alt av 
kontraktsrettslige problemstillinger og tvisteløsning (herunder prosess i 
de tilfellene hvor det ikke kan unngås). I tillegg bistår vi med å løse interne 
problemstillinger innen selskapsrett, skatt, arbeidsrett og compliance.

Langvarige og stabile klientforhold gir etter vår erfaring de beste løsningene. 
Vi prioriterer derfor i startfasen av et nytt klientforhold å gjøre oss kjent med 
klientens organisasjon og forretningsmodell. Vårt mål er alltid å bygge og 
vedlikeholde tillitsfulle klientrelasjoner som varer over tid. 

Brækhus vil kunne tilby AAFs medlemmer følgende: 

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. Det vil gis et eget skjema for   behandlingsoperasjoner.

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 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»).



KONTAKT

BREDE A. HAGLUND
ADVOKAT, PARTNER

Epost:  haglund@braekhus.no
Mobil:  +47 416 44 564
Telefon: +47 23 23 90 90

ALEXANDER MOLLAN
ADVOKATFULLMEKTIG

Epost:  mollan@braekhus.no
Mobil:  +47 463 63 277
Telefon: +47 23 23 90 90

Brede Ajer Haglund arbeider hovedsakelig med kommersielle kontrakter i IT-
sektoren. Han er partner i Brækhus avdeling for teknologi, industri og handel og 
leder for firmaets område for personvern og informasjonssikkerhet.

Haglund har omfattende erfaring fra IT-sektoren og har spisskompetanse på det 
norske personvernreglene, samt den nye personvernforordningen. Haglund er 
personvernombud for et av Norges raskest voksende teknologiselskap.

Alexander Mollan arbeider hovedsakelig med kommersielle kontrakter, selskapsrett 
og personvern. Han har videre god kjennskap til EU/EØS-rett og konkurranserett. 
Mollan bistår jevnlig klienter med revidering av «best practices» or deres 
personvernvilkår. Mollan er personvernombud for et av Norges raskest voksende 
teknologiselskap.


