
Toiming Eesmärk 
Andmesubjektide 

kategooriad 
Isikuandmete kategooriad Õiguslik alus 

Huvide 

konflikti 

kontroll 

Organisatsioonilised ja sisehalduse 

eesmärgid, et ühiselt turundada, 

hallata Kliendibaasi ja IT-süsteeme, et 

pakkuda terviklikku ning erinevaid 

regioone hõlmavat teenust ühtse 

Magnusson kaubamärgi all 

Kliendid (või potentsiaalsed 

Kliendid) 

Kolmandad isikud 

(vastaspooled, seotud 

isikud) 

• Nimi 

• Isikukood või sünniaeg 

• Olulised kaasusega / 

teenusega seotud asjaolud 

(asjaosaliste huvide 

väljatoomiseks) 

 

 Meie ja rahvusvahelisse 

advokaadibüroode võrgustikku Magnusson 

kuuluvate büroode õigustatud huvi ühiselt 

turundada ja hallata Kliendibaasi ja IT-

süsteeme, et pakkuda terviklikku ning 

erinevaid regioone hõlmavat teenust 

Turundus-

tegevused 

 

Meie ja rahvusvahelisse 

advokaadibüroode võrgustikku 

Magnusson kuuluvate büroodega 

ühine Kliendibaasi haldamine ja 

turundamine (ülepiiriliste projektide 

tarvis koos pakkumisi esitada) 

 

Kliendid  

(eraisikust Klientide 

Isikuandmeid Töödeldakse 

pakkumiste 

dokumentatsioonis väga 

limiteeritud juhtumitel)  

• Nimi 

• Ülevaade Kliendile osutatud 

teenusest  

Kliendi nõusolek või  

meie ja rahvusvahelisse advokaadibüroode 

võrgustikku Magnusson kuuluvate büroode 

õigustatud huvi avaldada infot varasema 

professionaalse kogemuse kohta ühise 

turunduse eesmärgil 

Kliendibaasi laiendamine ja sellel 

eesmärgil avaldada teavet meie 

senistele Klientidele osutatud teenuste 

ja kogemuste kohta, eelkõige seoses 

pakkumiste tegemisega 

potentsiaalsetele Klientidele ja/või 

rahvusvahelise haardega 

väljaannetele (nt Chambers & 

Partners ja Legal500), mis avaldavad 

igal aastal õigusvaldkonna mainekad 

ja eesrindlikud tegijad ja kus 

märgitakse riigiti ära juhtivad 

advokaadibürood erinevates õigusnõu 

valdkondades 

Kliendid  

(eraisikust Klientide 

Isikuandmeid Töödeldakse 

väga limiteeritud juhtumitel)  

• Nimi 

• Ülevaade Kliendile osutatud 

teenusest / kaasusest 

 

Kliendi nõusolek või  

meie ja rahvusvahelisse advokaadibüroode 

võrgustikku Magnusson kuuluvate büroode 

õigustatud huvi avaldada infot varasema 

professionaalse kogemuse kohta ühise 

turunduse eesmärgil  

Sotsiaalmeedia platvormidel (nt 

LinkedIn) Magnussoni 

advokaadibüroode professionaalse või 

muu asjassepuutuva tegevuse kohta 

teabe avaldamine turunduslikul 

eesmärgil 

 

Koostööpartnerid ja 

nendega seotud isikud 

Platvormi külastajad 

• Nimi 

• Ametikoht ja professionaalne 

tegevus (nt saavutused) 

• Üritustel osalemine 

• Foto 

• Muu asjassepuutuv 

üritustega seonduv teave  

 

Kliendi nõusolek või  

meie ja rahvusvahelisse advokaadibüroode 

võrgustikku Magnusson kuuluvate büroode 

õigustatud huvi ühiselt turundada 

Magnussoni advokaadibüroode 

võrgustikku sotsiaalmeedia platvormidel 

ühise rahvusvahelise kaubamärgi all 

 


