SAMTYKKEERKLÆRING VED KLAGE PÅ ADVOKAT
Personopplysningsloven krever at du som klager gir oss tillatelse til å motta og behandle
personopplysninger om deg og din klagesak. Du må derfor fylle ut og levere dette skjemaet
sammen med klagen. Din klage på advokat kan ikke behandles før Advokatforeningen har
mottatt dette skjemaet.
Skjemaet skal skrives ut, signeres og legges ved klagens dokumenter. Vi minner om at klagen
skal sendes i to eksemplarer. Konvolutten merkes «klage på advokat». Klagen sendes per post
til: Advokatforeningen, Kristian Augusts gate 9. 0164 Oslo.

Samtykke til behandling av personopplysninger
Jeg bekrefter å ha lest vedlagt informasjon om disiplinærutvalgets behandling av
personopplysninger. Jeg samtykker med dette til at Advokatforeningens disiplinærutvalg kan
behandle personopplysninger om meg etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og GDPR
artikkel 9 nr. 2 bokstav a.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I ADVOKATFORENINGENS
DISIPLINÆRUTVALG – INFORMASJON TIL KLAGER OG INNKLAGET
ADVOKAT
1. Behandling av personopplysninger i disiplinærutvalget
Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over advokater som påstås å ha brutt
Regler for god advokatskikk og/ eller advokatens salærkrav. Disiplinærutvalget er underlagt
personopplysningslovens bestemmelser om personvern ved behandling av en klagesak. For at
Advokatforeningen skal kunne behandle en klagesak kreves det samtykke fra både klager og
innklagede advokat etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a.
Advokatforeningen har behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger om
innklaget advokat som følge av medlemskap i Advokatforeningen. Samtykke fra klager
fremkommer av samtykkeerklæring som må sendes inn sammen med klagen. Klageordningen
er frivillig, og det er partene selv som bestemmer hvilke opplysninger og dokumentasjon som
skal legges til grunn for klagesaksbehandlingen. Advokatforeningen innhenter ikke
opplysninger i anledning klagesaken. De opplysninger og den dokumentasjon som partene
fremlegger i en klagesak, benyttes bare til behandling av klagesaken.
Hva er en personopplysning?
GDPR artikkel 4 nr. 1 definerer personopplysninger som «enhver opplysning om en
identifisert eller identifiserbar fysisk person». Noen personopplysninger vil være såkalte
særlige kategorier personopplysninger, og GDPR artikkel 9 definerer disse som: opplysninger
om «rasemessig eller etnisk opprinnelse», «politisk oppfatning», «religion», «filosofisk
overbevisning», «fagforeningsmedlemskap», «behandling av genetiske opplysninger»,
«biometriske opplysninger med det formål og entydig identifisere en fysisk person»,
«helseopplysninger», «opplysninger om en persons seksuelle forhold» eller «seksuelle
orientering».
De opplysninger og den dokumentasjon som partene fremlegger i en klagesak, benyttes bare
til behandling av klagesaken. Advokatforeningen anbefaler at man begrenser fremleggelsen
av personopplysninger, og bare fremlegger opplysninger som er nødvendige for sakens
opplysning.
De opplysninger som partene fremlegger i en klagesak er bare tilgjengelig for bestemte
saksbehandlere i Advokatforeningen og de disiplinærutvalgsmedlemmer som skal behandle
klagesaken. Alle disse personene er underlagt taushetsplikt.
Disiplinærutvalgets beslutninger kan gjenåpnes inntil fem år etter beslutningsdato, jf.
Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg § 12. Klagesakenes saksmapper
oppbevares derfor i fem år fra beslutningsdato før de makuleres.
2. Hvem har tilgang til personopplysninger som er gjenstand for
klagesaksbehandlingen?
De opplysninger som partene fremlegger i en klagesak er bare tilgjengelig for bestemte
saksbehandlere i Advokatforeningen og de disiplinærutvalgsmedlemmer som skal behandle

klagesaken. Saksbehandlerne er gjennom sin arbeidskontrakt underlagt taushetsplikt.
Disiplinærutvalgets medlemmer er også underlagt taushetsplikt, jf. behandlingsreglene § 5
tredje ledd.
3. Oppbevaring av personopplysninger i forbindelse med disiplinærutvalgets
klagesaksbehandling
Disiplinærutvalgets beslutninger kan gjenåpnes inntil fem år etter beslutningsdatoen, jf.
behandlingsreglene § 12. Klagesakenes saksmapper oppbevares derfor i fem år fra
beslutningsdatoen før de destrueres.
Disiplinærutvalgets beslutninger er offentlig tilgjengelige. Offentligheten gjelder imidlertid
bare beslutninger som er truffet i løpet av de siste fem år forut for forespørselen.
Beslutningene anonymiseres, med unntak av advokatens navn. For mer informasjon om
offentlighet for disiplinærutvalgets beslutninger se «Retningslinjer for offentlighet for
avgjørelser i disiplinærutvalgene og Disiplinærnemnden» på Advokatforeningens
hjemmeside, www.advokatforeningen.no.
For utfyllende informasjon om Advokatforeningens behandling av personopplysninger, se vår
personvernerklæring: https://www.advokatforeningen.no/forsidegrunnlag/personvern/.

