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Det er Personopplysningsloven som re-
gulerer hva som er sensitive personopp-
lysninger, hvem som kan behandle slike 
og hvordan de skal behandles. 

Senioringeniør Renate Thoreid i Data-
tilsynet skiller mellom følsomme og sen-
sitive personopplysninger, der den siste 
kategorien er underlagt lovbestemmelser. 
Imidlertid må følsomme 
opplysninger også be-
handles sikkert.

– Vi får mange kla-
ger fra folk som har 
opplevd at følsomme og 
sensitive opplysninger 
har kommet på avveie, 
sier Thoreid.

– Både advokater og 
Politiet sender tiltaler til feil e-postadresser, 
og dermed får uvedkommende tilgang på 

både følsomme og kanskje sensitive opp-
lysninger. Andre ganger er feil vedlegg lagt 
ved. Og ofte sendes ikke informasjonen 
kryptert, fortsetter Thoreid.

Kontrollbesøk
E-post er i utgangspunktet ukryptert. Det 
betyr at det kan være mulig for andre å lese 
innholdet.  

«Enkelt forklart kan vi sammenligne 
ukryptert e-post med 
å sende et åpent post-
kort. Dersom du ikke 
ville ha sendt infor-
masjonen på et åpent 
postkort, bør du heller 
ikke sende denne i en 
e-post,» skriver Data-
tilsynet.

Datat i lsynet er 
myndighetenes kontrollorgan, og Thoreid 
sier at tilsynet har besøkt advokatkontorer 

for å sjekke at de følger Personopplysnings-
forskriften. 

– Sender man følsomme personopp-
lysninger, bør kanalen mellom sender 
og mottager være sikret. Sender man 
sensitive personopplysninger, skal også 
selve sendingen være kryptert, i tillegg til 
kanalen, understreker Thoreid.

sikrer begge veier
Løsningen er ifølge programvareselskapet 
Advisor en sikker webportal, eller nettside.

– Vi lanserer nå Communisafe, som er 
en portalløsning for utveksling av doku-

menter samt dialog mellom advokater og 
klienter og andre samarbeidspartnere, sier 
Marion Eriksen Wold i Advisor.

Hun kjenner ikke andre programvare-
leverandører som har en integrert portal-

Sikrer nettkommunikasjon
Med egenutviklet IT-løsning sikrer Advisor kommuni-
kasjonen mellom advokater og klienter på internett.

IT

Advisor
�� Leverer spesialutviklet programvare til  

advokatbransjen som med løsninger for time-
registrering, fakturering, sakshåndtering og 
dokumenthåndtering.
�� Har utviklet webportalen Communisafe, som 

lar advokater, klienter og andre utveksle doku-
menter sikkert i henhold til lovverket.
�� Holder til i Sandefjord, 6 har ansatte og 

omsatte i 2010 for 9,5 millioner kroner.

Sikring av konfidensialitet
�� Paragraf 2.11 i Personopplysningsforskriften 

sier at konfidensielle personopplysninger skal 
sikres mot uautorisert innsyn.
�� Sikkerhetstiltakene skal også hindre uautori-

sert innsyn i annen informasjon med betydning 
for informasjonssikkerheten.
�� Personopplysninger som overføres elektro-

nisk ved hjelp av overføringsmedium utenfor 
den behandlingsansvarliges fysiske kontroll, 
skal krypteres eller sikres på annen måte når 
konfidensialitet er nødvendig.
�� For lagringsmedium som inneholder personopp-

lysninger hvor konfidensialitet er nødvendig, skal 
behovet for sikring av konfidensialitet fremgå 
ved hjelp av merking eller på annen måte.
�� Dersom lagringsmediet ikke lenger benyttes for 

behandling av slike opplysninger, skal opplys-
ningene slettes fra lagringsmediet

Vi får mange 
klager fra folk som 

har opplevd at følsomme 
og sensitive opplysninger 
har kommet på avveie
renate tHoreid, datatiLsynet

FREDRIK WILDHAGEN har sin 
bakgrunn som skatterådgiver  
ved Sentralskattekontoret for 
Storbedrifter og som advokat  
i advokatfirmaene Haavind og 
Hulaas. Han har særlig kompe-
tanse innen selskaps- og skatte-
rett, og har erfaring blant annet 
med gjennomføring av fusjon, 

fisjon, oppkjøp og selskapsrettslige reorganiseringer, inter-
nasjonale skatteforhold, skattespørsmål ved utvikling/salg  
av fast eiendom, incentivordninger og earn-outs, samt gjen-
nomføring av generasjonsskifter. Han er medforfatter av 
standardverket Bedriftsbeskatning i Praksis (2006) og har 
mangeårig praksis som dommerfullmektig. I Hjort vil 
Fredrik arbeide med selskaps- og skatterett, prosedyre  
samt generell forretningsjuridisk rådgivning. 

Fredrik Wildhagen og Eivind Grimsø Moe har tiltrådt  
som senioradvokater hos Hjort.

EIVIND GRIMSØ MOE 
kommer fra stilling  
som konsernadvokat  
i NASDAQ OMX (tidli-
gere Nord Pool), hvor 
han har hatt en sentral 
rolle knyttet til handel 
og clearing av fysiske  
og finansielle kraftkon-

trakter og andre derivater. Han har inngående 
kjennskap til det nordiske og europeiske kraft-
markedet, og bred erfaring med arbeid mot 
teknologisektoren. Han var tidligere fast advokat  
i Wiersholm. I Hjort vil Eivind arbeide med forret-
ningsjuridisk rådgivning med særlig fokus på 
kontraktsrett, selskapsrett, verdipapirrett og 
energimarkedsrett.
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En stadig økende andel
av Hjorts virksomhet målt både

i antall oppdrag og andel av 
omsetning gjelder selskaps-
rettslige forhold, herunder 
transaksjoner i forskjellige 

former. Våre advokater innehar 
betydelig kompetanse og 

erfaring innenfor selskapsrett 
og transaksjoner og 

Advokatfirmaet Hjort er 
løpende involvert i en rekke 

ulike selskapsrettslige trans-
aksjoner for både norske og 

internasjonale klienter.

ADVOKATFIRMAET HJORT DA  

Akersgaten 51
Postboks 471 - Sentrum

0105 OSLO 
Telefon 22 47 18 00   

www.hjort.no  

Hjort styrker det forretnings-
juridiske området
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Bred erfaring  
og solid  
kompetanse

Spesielt fokus på:

•  Selskapsrett
• Skatterett
• Konkurranserett
• Restrukturering/ 
 insolvens
•	Shipping/ 
 transport/ 
 forsikring
•	Fast eiendom/ 
 entreprise
•	Arbeidsrett
•	 Immaterialrett

Henrik Ibsens gate 100  
P. O. Box 2944,  Solli 
NO-0230 Oslo, Norway  
Phone: +47 23 27 27 00  
Fax: +47 23 27 27 01 
www.raeder.no 
E-mail: post@raeder.no

Advokatfirma Ræder er lokalisert i 
Oslo og har 70 ansatte. Av disse er 
50 advokater med bred erfaring og 
solid kompe tanse innen alle 
forretnings juridiske fagfelt.Sikrer nettkommunikasjon

kritisk til e-post: Renate Thoreid i Datatilsynet.  FOTO: Hans FReDRik asbjøRnsen

�� Lanserer sikker toveis kommunikasjon
�� Vanlig med følsom e-post på avveie

løsning i advokatprogrammer.
– De fleste leverandørene på mar-

kedet leverer løsninger for kryptering 
av e-post, men da er 
e-posten kun sikker 
fra advokat til klient. 
Svarer en klient på 
e-posten, sendes den 
uten kryptering, og 
advokatfirmaet kan 
bli ansvarlig dersom 
følsomme opplys-
ninger kommer på 
avveie, fortsetter Eriksen Wold. 

Communisafe er integrert i Ad-
visors programvare for advokater. Det 

gjør at man kan legge opp dokumen-
ter til webportalen med ett klikk.

– Da får klienten en e-post med 
en lenke til doku-
mentet. For å se 
dokumentet må 
man logge seg på 
med brukernavn og 
passord, i tillegg til 
en egen kode man 
får sendt på SMS, 
forklarer Eriksen 
Wold.

– Det blir som å sende et brev re-
kommandert, bare at det går elektro-
nisk og dermed raskere.

Det blir som å 
sende et brev 

rekommandert, bare 
at det går elektronisk 
og dermed raskere
Marion eriksen Wold, advisor

løser e-postprobleM: Marion 
eriksen Wold i advisor.


