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Rune Opdahl er partner i Wiersholms team for teknologi og
immaterielle rettigheter. Rune arbeider særlig med
immaterialrett (opphavsrett, varemerkerett og patentrett),
personvernrett, markedsrett, IT-rett, forbrukerrett og
kontraktsrett. Han bistår som rådgiver og prosedyreadvokat
for klienter innen et vidt spekter av bransjer, herunder media,
teknologi, e-handel, farmasøytisk industri og ﬁnans. Rune er i
Finansavisens årlige advokatundersøkelse to år på rad
rangert som en av Norges ti beste advokater. I 2020 ble han i
samme undersøkelse rangert som som nr 1. innen
personverrett og som ledende innen immaterialrett og media.
Han er også rangert blant ekspertene i immaterialrett og
teknologi av de anerkjente rankingbyråene Chambers and
Partner og Legal 500. Rune er medlem av styret i Norsk
forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR) og den norske
gruppen av AIPPI. Han er også medlem av Fagutvalget for
patent-, varemerke- og designrett i Juristenes
Utdanningssenter (JUS).

The "extremely knowledgeable" Rune
Opdahl advises on copyright, trade mark
and patent law, working with clients from a
range of sectors including technology and
pharmaceuticals. Clients say: "He has the
best practical take on data protection that
we have ever seen and gave very sound
advice".
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Chambers Europe, 2017

Utvalgte prosjekter

Fildelingssaker
Representerte Telenor i en rekke saker vedrørende
opphavsrettskrenkelser på internett. Dette omfatter saker
hvor musikk- eller ﬁlmbransjen har begjært blokkering av
nettsteder (som The Pirate Bay) eller tilgang til
abonnementsopplysninger som følge av ulovlig ﬁldeling. På
vegne av Telenor har Wiersholm i disse sakene arbeidet for at
hensynet til personvern og ytringsfrihet skal ivaretas på en
forsvarlig måte. Wiersholm representerer Telenor i en
omfattende tvist mot Copyright Management Services Ltd,
som har bedt om utlevering av IP-adressene til 23 000
internettabonnementer til bruk som bevis på
opphavsrettskrenkelse. I en kjennelse fra Borgarting
lagmannsrett i oktober 2019 ble Telenor frifunnet på de ﬂeste
punktene i saken. Retten kom til at de ﬂeste av de aktuelle IPadressene ikke kan utleveres. Kjennelsen er anket til
Høyesterett. Dersom anken fremmes, vil Høyesteretts
avgjørelse skape viktig presedens for fremtidige saker
vedrørende utlevering av kundeinformasjon. Saken er den
hittil mest omfattende saken i Norge vedrørende håndhevelse
av opphavsretten hva gjelder antall involverte IP-adresser.
Telenor og Wiersholm har en koordineringsrolle i saken med
planlegging og gjennomføring på vegne av Telenor, mens
argumenter og strategier koordineres med de tre andre
internettleverandørene i saken samt andre norske
leverandører av internettjenester. Utfallet av saken er av stor
betydning for leverandører av internettjenester generelt siden
man regner med at dette vil deﬁnere grensen for utlevering
av kundeinformasjon i lignende saker i fremtiden.
Patenttvist om elektromagnetiske metoder for
oljeleting

Rune var prosessfullmektig for Electromagnetic Geoservices
(EMGS) i en patenttvist mot Petroleum Geo-Services (PGS).
Saken gjaldt en patentert metode for oljedeteksjon. EMGS
fremmet krenkelsessøksmål, og PGS fremmet
ugyldighetssøksmål. Det var satt av fem uker til saken i
lagmannsretten, noe som sannsynligvis ville ha gjort den til
den mest omfattende patentsaken i Norge noensinne. Saken
ble forlikt kort tid før ankeforhandlingen.
Bistår norske mediehus med GDPR og ePrivacy
Bistand til Mediebedriftenes Landsforening og norske
mediebedrifter i spørsmål vedrørende EUs
personvernforordning (GDPR) og e-databeskyttelse, blant
annet når det gjelder persontilpassede annonser på nett og
programmatiske kjøp av slike annonser. Wiersholm har
utarbeidet standardavtaler og retningslinjer for den norske
mediebransjen vedrørende utveksling av opplysninger
mellom medier, annonsører og adtech-selgere.
Seier i sak om innsyn i mobiltelefon
Rune var Coops prosessfullmektig i en sak vedrørende retten
til innsyn i e-post og data på de ansattes mobile enheter.
Retten kom til at slikt innsyn er tillatt. Dette er en historisk
sak, siden den er den første som bekrefter slik rett til innsyn i
data på mobile enheter.
Innsigelse mot varemerke
Bistand til Malorama i en omfattende tvist for Patentstyret
mot Pernod Richard SA ("Pernod"), eier av et av verdens
kjente alkoholmerker, Absolute Vodka. Malorama er en
ledende aktør innen overﬂatebehandling i det norske
byggemarkedet. Pernod hevdet at Maloramas registrerte
ﬁgurmerke "ABSOLUTT" innebar en krenkelse av Pernods
ﬁgurmerke "ABSOLUT" siden "ABSOLUT" anses å være
velkjent i Norge og har oppnådd såkalt KODAK-beskyttelse,
noe som innebærer beskyttelse utover varene/tjenestene som
dekkes av registreringen. Malorama hevdet at varemerket
"ABSOLUT" ikke når opp til den høye terskelen for KODAKbeskyttelse, og at Maloramas registrering måtte
opprettholdes. Patentstyrets fattet sin avgjørelse i mai 2019.
Alle kravene til Pernod ble avslått, og Maloramas varemerke
ble opprettholdt. Pernod anket ikke avgjørelsen, og den er
dermed endelig.

Personvern/GDPR-saker
Rune bistår Bilimportørenes Landsforening og norske
bilimportører i GDPR-prosjekter, blant annet når det gjelder
behandling av data fra oppkoblede biler. Han har også
utarbeidet bransjens retningslinjer for kundekommunikasjon.
Felles behandlingsansvar
Rune har ledet to prosjekter om etablering av felles
behandlingsansvar i NAV. Prosjektet innebar å legge tilrette
for lovlig utveksling og behandling av personopplysninger
NAV-kontorene, som er et fellesskap mellom statlig og
kommunal velferdsforvaltning.
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