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Datafordelerens privatlivspolitik
Datafordeleren er en del af det fællesoffentlige Grunddataprogram. Du kan læse
mere om formålet med Datafordeleren og den bagvedliggende politiske aftale på
http://grunddata.dk/
På Datafordeleren behandles kun de oplysninger, du selv som bruger opgiver, og
kun i det omfang, det er nødvendigt. Dine oplysninger behandles for at give dig adgang til Datafordelerens services, for eksempel når du bestiller adgangen eller når
du logger ind. Oplysningerne behandles derudover i forbindelse med support, fejlfinding, fejlretning og vedligehold. Dine oplysninger er vigtige for en sikker og stabil
drift og for arbejdet med at forbedre brugeroplevelsen.
Dine oplysninger opbevares endvidere på Datafordeleren, for at Datafordelermyndigheden til enhver tid kan dokumentere korrekt behandling af data.
Når der indsamles data om din færden på Datafordeleren, er Datafordelermyndigheden og de relevante registermyndigheder forpligtet til at overholde oplysningspligten over for dig som registreret i overensstemmelse med kravene i databeskyttelseslovgivningen. Oplysningspligten betyder, at du har ret til at få oplysninger om
følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formålene med den behandling, som personoplysningerne bruges til,
Hvilke kategorier af personoplysninger der er tale om,
Grundlaget for behandlingen af personoplysninger i Datafordeleren,
Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger,
Hvor det er relevant; at registermyndighederne agter at overføre personoplysninger til et tredjeland og grundlaget for en sådan overførsel,
Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret – eller hvis dette ikke er muligt
at oplyse, de kriterier, der anvendes til at fastlægge opbevaringsperioden,
Retten til at anmode myndigheden om indsigt i og berigtigelse eller sletning af
personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dine oplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandling.

Punkterne gennemgås enkeltvis nedenfor.
Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV
T: 72 54 55 00
E: sdfe@sdfe.dk
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1. Formålene med den behandling, som personoplysningerne bruges til:
Når du opretter dig som bruger af Datafordeleren bliver du bedt om at give samtykke til, at Datafordeleren må registrere og opbevare dine brugeroplysninger til følgende formål:





Brugeradgang og styring
Revision
Fakturering (gælder alene for ikke-offentlige anvendere af CPR)
Drift, fejlhåndtering og support

Du giver også samtykke til, at dine brugeroplysninger må anvendes til at logge oplysninger om din anvendelse af de data og webservices, som distribueres fra Datafordeleren. Statistik og analyser over forbrugsmønstre og brugeradfærd tilvejebringer viden, som Datafordelermyndigheden benytter til at sikre, at data og services,
der stilles til rådighed for brugerne, også fremadrettet imødekommer deres forretningsbehov.
Når du som bruger på Datafordeleren henter data fra et register, vil der ligeledes
være brugervilkår forbundet hermed. Disse brugervilkår kan du læse om her:
https://datafordeler.dk/vejledning/brugervilkaar/
2. Hvilke kategorier af personoplysninger der er tale om, herunder:


Brugere af Datafordeleren vil få behandlet brugernavn og den mail-adresse, der
er knyttet hertil.



Oplysninger, som behandles i forbindelse med driften af Datafordeleren, herunder fornavn, efternavn, virksomhed, mailadresser og telefonnumre på teknikere,
der skal bidrage med løsning af konkrete sager; fornavn, efternavn, virksomhed,
mailadresser og telefonnumre på brugere, der skal bidrage til løsning af konkrete sager; IP-adresser, der kaldes fra i en konkret sag og som skal whitelistes
eller lignende; brugernavne på web- og tjenestebrugere, der benyttes i en konkret sag.



Registerdata fra de registermyndigheder, som udstiller data på Datafordeleren.
Dine oplysninger stammer fra følgende registre:
o
o
o
o
o
o
o

Bygnings- og Boligregistret (BBR) – Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Danmarks Adresseregister (DAR) - Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Det Centrale Personregister (CPR) - Økonomi- og Indenrigsministeriet
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) - Erhvervsstyrelsen
Ejendomsoplysninger (Matriklen og Ejendomsbeliggenhedsregistret) Geodatastyrelsen
Ejendomsvurdering (VUR) - Vurderingsstyrelsen
Ejerfortegnelsen – Geodatastyrelsen

3. Grundlaget for behandlingen af personoplysninger i Datafordeleren er:


At behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets
interesse og af opgaver, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse,
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som Registermyndighederne har fået pålagt, jf. databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra e.
4. Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger:


Brugere vil kunne se oplysninger om brugernavn og tilknyttet mailadresse.



Myndigheder vil på baggrund af hjemmel hertil i de almindelige databeskyttelsesregler og særlovgivningen have adgang til personoplysninger.

5. Hvor det er relevant; at registermyndighederne agter at overføre personoplysninger til et tredjeland og grundlaget for en sådan overførsel:


Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere,
der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, som ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af følgende bestemmelser
for de enkelte registre:
o

Bygnings- og Boligregistret (BBR) – Udviklings- og Forenklingsstyrelsen:
Der må ikke fra databehandlinger, som den ressortansvarlige myndighed for
BBR er dataansvarlig for, overføres personoplysninger til lande uden for
EU/EØS uden den Dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse.

o

Danmarks Adresseregister (DAR) - Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering:
Danmarks Adresseregister agter ikke at overføre data til lande uden for
EU/EØS.

o

Det Centrale Personregister (CPR) - Økonomi- og Indenrigsministeriet:
CPR-administrationen som registermyndighed agter ikke at overføre data til
lande uden for EU/EØS.

o

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) – Erhvervsstyrelsen:
Der må ikke fra databehandlinger, som den ressortansvarlige myndighed for
CVR er dataansvarlig for, overføres personoplysninger til lande uden for
EU/EØS uden den Dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse.

o

Ejendomsoplysninger (Matriklen og Ejendomsbeliggenhedsregistret) –
Geodatastyrelsen:
Der må ikke fra databehandlinger, som den ressortansvarlige myndighed for
Matriklen og Ejendomsbeliggenhedsregisteret er dataansvarlig for, overføres personoplysninger til lande uden for EU/EØS uden den Dataan-svarliges
forudgående skriftlige godkendelse.

o

Ejendomsvurdering (VUR) – Vurderingsstyrelsen:
Der må ikke fra databehandlinger, som den ressortansvarlige myndighed for
Vurderingssystemet (VUR) er dataansvarlig for, overføres Personoplysninger til lande uden for EU/EØS uden den Dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse

o

Ejerfortegnelsen – Geodatastyrelsen
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Der må ikke fra databehandlinger, som den ressortansvarlige myndighed for
Ejerfortegnelsen er dataansvarlig for, overføres personoplysninger til lande
uden for EU/EØS uden den Dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse.
6. Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret – eller hvis dette ikke er muligt at
oplyse, de kriterier, der anvendes til at fastlægge opbevaringsperioden:
De oplysninger, som er registreret om dig i de registre, som udstiller data på
Datafordeleren, vil være tilgængelige på Datafordeleren, så længe registermyndighederne har anmodet herom. Registermyndighedernes data replikeres (dvs.
kopieres) direkte til Datafordeleren. Indholdet af og kravene til registrene er reguleret i særlove, bl.a. adresseloven og lov om stedbestemt information.
Hvis du er oprettet som bruger på Datafordeleren, vil dine personoplysninger i
forbindelse med brugeroprettelsen blive opbevaret hos Datafordelerens leverandør.
De personoplysninger, som er registeret om dig i registrene, f.eks. din adresse
i Danmarks Adresseregister, opbevares hos de pågældende systemleverandør,
som registermyndighederne indgår samarbejde med.
7. Retten til at anmode myndigheden om indsigt i og berigtigelse eller sletning af
personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dine oplysninger
eller til at gøre indsigelse mod behandling:
Datafordeleren udstiller en række forskellige registerdata, hvis anvendelsesområde, formål og ajourføring m.v., er reguleret i særlove. Der kan være fastsat
specifikke regler vedr. sletning, retten til berigtigelse m.v., som supplerer databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Den nedenstående gennemgang af dine rettigheder er derfor beskrevet generelt.
Hvis du ønsker yderligere informationer eller vil gøre brug af dine rettigheder,
kan du kontakte Datafordelerens databeskyttelsesrådgiver eller databeskyttelsesrådgiveren (DPO’en) hos den relevante registermyndighed. Kontaktoplysninger på disse står længere nede på siden.
7.1 Ret til berigtigelse (rettelse):
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få
dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine
personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
7.2 Ret til sletning:
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden Datafordelerens fastsatte almindelige generelle sletning indtræffer.
7.3 Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Datafordeleren
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fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
7.4 Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Datafordelerens ellers lovlige
behandling af dine personoplysninger.
7.5 Ret til at klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den
måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk

Henvendelser til databeskyttelsesrådgiverne:
Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til privatlivspolitikken
eller til behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse på e-mail,
telefon eller pr brev til:
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Datafordelerens databeskyttelsesrådgiver: dpo@sdfe.dk
Danmarks Adresseregister (DAR) vedrørende adresseoplysninger: adresser@sdfe.dk
Danmarks fikspunktregister vedrørende fikspunkter: grf@sdfe.dk
CPR-administrationens databeskyttelsesrådgiver: dpo@oim.dk, telefon: 72
26 97 38, Slotholmsgade 10, 1216 København K, Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Skatteforvaltningens (Udviklings- og forenklingsstyrelsen og Vurderingsstyrelsen) databeskyttelsesrådgiver: DPO@UFST.dk
Geodatastyrelsens koncern-DPO: dpo@efkm.dk
Erhvervsstyrelsen kan kontaktes på: dpo@em.dk, 33 92 33 50, Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

