
PERSONVERNERKLÆRING 

FOR 

Advokat Monica Solberg-Leinebø 

 

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Advokat Monica Solberg-
Leinebø i forbindelse med innsamling av personopplysninger.  
 
 Advokat Monica Solberg-Leinebø er tilknyttet kontorfellesskapet Advokat 1 AS.  
 
Behandlingsansvarlig hos Advokat Monica Solberg-Leinebø er Monica Solberg-Leinebø. 
Behandlingsansvarlig hos Advokat 1 AS er Monica Solberg Leinebø. 
 
Advokat Monica Solberg-Leinebø behandler opplysninger om privatpersoner, virksomheter 
og det offentlige.  
 
Opplysninger som behandles er den registrertes navn, kontaktinformasjon som post- og 
besøksadresse, fødselsnummer/organisasjonsnummer, telefonnummer, telefaksnummer og 
mailadresse, finansiell informasjon som opplysninger om økonomi og bankkontonummer, 
medlemsforhold – og nummer, polisenummer, saksopplysninger som saksområde og 
saksbeskrivelse, helseopplysninger, samt dokumenter som inneholder disse opplysningene. 
Det behandles også tilsvarende opplysninger om motparter og eventuelle tredjepersoner 
(f.eks. vitner eller andre involverte i saken) dersom Advokat Monica Solberg-Leinebø har 
opplysninger om det.  
 
Rettslig grunnlag for behandling av personvernopplysninger er lov om behandling av 
personvernopplysninger med tilhørende forskrift, og/eller samtykke fra den som registreres.   
 
Opplysningene innhentes fra den registrerte selv, med den registrertes samtykke eller 
gjennom saksdokumenter. Opplysningene lagres i papirform og elektronisk. Opplysningene 
sikres ved sikkerhetstiltak internt hos Advokat Monica Solberg-Leinebø og hos eksterne 
samarbeidspartnere.  
 
 Advokat Monica Solberg-Leinebø bruker personopplysningene til følgende formål: avdekke 
interessekonflikt, etablere klientforhold, sakshåndtering, klientadministrasjon, fakturering og 
til kunnskapsforvaltning. 
 
 
 



Den registrerte har rett til uoppfordret å motta informasjon om hvordan 
personopplysningene behandles. Den registrerte har på forespørsel rett til å få kopi av de 
personopplysninger Advokat Monica Solberg-Leinebø behandler og har lagret på 
vedkommende.  Den registrerte har ikke rett til innsyn i opplysninger som er underlagt 
lovbestemt taushetsplikt. Den registrerte har på forespørsel rett til å få uriktige 
personopplysninger om seg selv korrigert. Den registrerte har på forespørsel rett til å få 
slettet opplysninger om seg i følgende tilfeller: 1) Når opplysningene ikke lenger er 
nødvendig for formålet og 2) Når opplysningene behandles basert på samtykke og samtykket 
trekkes tilbake. Dette gjelder imidlertid ikke når opplysningene må oppbevares med 
hjemmel i lov, f. eks. bokføringsloven.  
 
Advokat Monica Solberg-Leinebø utleverer personopplysninger til leverandører for IT-
løsninger og databehandlingssystem, regnskapsfører og revisor, samt foretak/firma som er 
tilknyttet kontorfellesskapet Advokat1 AS og Advokat1 AS’ ansatte. Advokat Monica Solberg-
Leinebø utleverer også personopplysninger til motparter, domstoler og offentlige organer i 
forståelse med den registrerte. Personopplysningene blir ikke overført til «tredjestater».  
 
Personopplysningene lagres så lenge det anses hensiktsmessig basert på formålet med 
innhenting av personopplysningene og så lenge det er påkrevd etter lov, f.eks. 
bokføringsloven.  
 
Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte: Advokat 
Monica Solberg-Leinebø Postadresse: Postboks 603 Sentrum, 4003 Stavanger. 
Besøksadresse: Kirkegata 31, 4006 Stavanger. Telefon: 4000 3150/ 924 69 775. E-post: 
solberg@advokat1.com.  


