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Ikke lett å holde oversikt over dataene i dette virvaret ...
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Data er den nye oljen – sterke økonomiske insentiver
for å ha kontroll på dataene

3

… og gode juridiske grunner
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Kom i gang med kartleggingen!
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What’s in it for me?
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Om oss
Nils Kristian Einstabland

Dan Sørensen

partner, advokat
+47 402 13 723
nke@selmer.no

advokatfullmektig
+47 971 71 074
d.sorensen@selmer.no

Nils Kristian Einstabland er spesialist på rettslige spørsmål knyttet til media, telekom og
teknologi. Etter å ha jobbet tett med disse bransjene siden tidlig på 1990-tallet har han
meget god innsikt i både de regulatoriske og politiske rammebetingelsene, og er en av
Norges mest erfarne advokater innen sitt felt. Han er kjent for sin evne til å finne
innovative løsninger på bransjerelaterte problemstillinger som det verken finnes klare
rettslige eller kommersielle svar på, og har god kompetanse på forretningsutvikling og
strategiske prosesser.
Nils Kristians rådgivning omfatter bistand med immaterialrett, personvern,
tjenesteutsetting, lisensiering og distribusjon. Han har også betydelig erfaring med
etablering av strategiske allianser og fellesforetak, i tillegg til virksomhetsoverdragelser
og strukturelle transaksjoner, både i Norge og internasjonalt. Han jobber også jevnlig
med aktører innen biotech- og energibransjen, og yter forretningsjuridisk rådgivning i
større internasjonale prosjekter.
I følge det internasjonale ratingbyrået Chambers Europe har Nils Kristian "a strategic
mind and cuts through the case to focus on the important details."
Nils Kristian holder jevnlig foredrag innenfor sine kompetanseområder, blant annet på
kursene til Juristenes Utdanningssenter (JUS). Han er også styremedlem i den
internasjonale interesseorganisasjonen Licensing Executives Society's skandinaviske
avdeling. Nils Kristian innehar styreverv i både nyoppstartede og etablerte medie- og
teknologiforetak.

Dan Sørensen arbeider med it- og teknologikontrakter, personvern, lisensiering og
teknologirelaterte spørsmål. Dette innebærer bistand til både gjennomgang, vurdering
og utforming av slike kontrakter, samt vurdering av regulatoriske spørsmål knyttet til
personvern og elektronisk kommunikasjon/tjenester. Han har også hovedfag i
informatikk og har over ti års erfaring med programvareutvikling og prosjektledelse.
Dan har særlig kompetanse på programvareutviklingsavtaler for både tradisjonelle
utviklingsprosjekter og tilpassede avtaler for smidig programvareutvikling. I tillegg
jobber han mye med utforming av tjenesteavtaler og distribusjonsavtaler.
Han var i fem år også systemeier og kontraktsansvarlig for departementets anskaffelse
av et nasjonalt e-valgsystem som er et komplekst it-system hvor organisasjonsendringer,
personvern og informasjonssikkerhet var grunnleggende forutsetninger for å lykkes. I
tillegg har han erfaring fra forretningsutvikling innen e-handel og skybaserte tjenester.
Hans lange erfaring fra it-bransjen har gitt ham dyp innsikt i både programvareutvikling
og en rekke teknologiplattformer. Denne teknologiske bakgrunnen og erfaringen gjør at
han har svært gode forutsetninger for å vurdere de juridiske problemstillingene knyttet
til kompliserte teknologiske tjenester og produkter, i tillegg til å gi praktiske råd knyttet
til personvern og teknologiavtaler.
Han holder også flere foredrag innen temaene personvern, skytjenester og
programvareutvikling.
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Kontaktinformasjon
Oslo

Trondheim

Besøksadresse: Tjuvholmen allé 1
T: + 47 23 11 65 00

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 52
T: + 47 23 11 65 00

Advokatfirmaet Selmer DA
Postboks 1324 Vika
0112 Oslo

Advokatfirmaet Selmer DA
Postboks 869
7409 Trondheim

E: selmer@selmer.no
W: selmer.no
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