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Vilkår for brug af danske offentlige data
Erhvervsstyrelsen, herefter Myndigheden, som har de immaterielle rettigheder, herunder
ophavsret og ejendomsret til CVR.dk, dets enkelte komponenter og CVR- og selskabsdata,
herunder navne, logoer, programmering, software, databaser, kataloger, design, grafik, billeder og
tekster, der er tilgængelige på CVR.dk (herefter data), giver på nedenstående vilkår brugsret til
data.
Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Brugsret
Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis (bemærk det ikke er alle Erhvervsstyrelsens
produkter, der stilles gratis til rådighed), ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit
bl.a. kan:




kopieres, distribueres og offentliggøres
ændres og sammensættes med andet materiale
bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Vilkår
Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter,
anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.
Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

Kildeangivelse
Ved brug af data kan følgende angives: ”Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af
danske offentlige data”.

Myndighedens rettigheder og ansvar
Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og
mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.
Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data. Myndigheden garanterer ikke den
fortsatte tilrådighedsstillelse af data og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

Hvornår kan der støttes ret på de registrerede oplysninger?
Selskabslovens § 14 implementerer 1. selskabsdirektivs artikel 3 i dansk selskabsret og beskriver, hvorledes
der kan støttes ret på registrerede oplysninger. Af selskabslovens § 14 fremgår:

”Oplysninger, der er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system, anses for at være kommet til tredjemands
kendskab. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse på dispositioner, der er foretaget senest den 16. dag efter
offentliggørelsen, såfremt det bevises, at tredjemand ikke kunne have haft kendskab til det offentliggjorte
forhold.
Så længe offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system ikke har fundet sted, kan forhold, der skal
registreres og offentliggøres, ikke gøres gældende mod tredjemand, medmindre det bevises, at denne har
haft kendskab hertil. Den omstændighed, at et sådant forhold endnu ikke er offentliggjort, hindrer ikke
tredjemand i at gøre forholdet gældende.”

Ansvar for rigtigheden af de registrerede oplysninger
Anmelder har ansvaret for rigtigheden af de anmeldte oplysninger, jf. anmeldelsesbekendtgørelsen § 8
samt selskabslovens § 15, stk. 2. Anmelder kan ifalde strafansvar, såfremt anmeldelsen ikke er lovligt
foretaget eller de anmeldte oplysninger ikke er korrekte.
Erhvervsstyrelsen efterprøver ikke rigtigheden af de anmeldte oplysninger, men registrerer oplysninger,
som de er anmeldt. Dette gælder, hvad enten der er tale om en manuel registrering eller en selvregistrering
foretaget via Virk.dk.
Erhvervsstyrelsen kan være erstatningsansvarlig for brug af registrerede oplysninger eller dokumenter, som
er fejlagtige som følge af styrelsens forhold, herunder fejl i sagsbehandlingen.

