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 Dato: 23. april 2021 

J.nr.: 5014048- BS 

NOTAT 
 

( Behandling af oplysninger fra offentligt tilgængelige registre ) 

 

 

Nærværende notat vedrører Håndværker.dk’s behandling af oplysninger indhentet fra offentlige 

registre, samt hvorvidt de enkelte virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder, helt eller 

delvist har krav på sletning af disse data. 

 

Overordnet reguleres forholdene i artikel 16 ’Ret til berigtigelse’ samt artikel 17 ’Ret til sletning 

(retten til at blive glemt)’ i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 

27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplys-

ninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 

 

I henhold til artikel 16 har den registrerede ret til at få urigtige oplysninger om sig selv berigtiget 

af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. 

 

I henhold til artikel 17 har den registrerede udgangspunkt har den registrerede ret til at få per-

sonoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, hvis et af for-

holdene i litra a - f gør sig gældende.  

 

Oplysninger fra offentligt tilgængelige registre 

 

En privat dataansvarlig kan som udgangspunkt lovligt indsamle, registrere, bearbejde og videre-

give personoplysninger, der er indhentet fra offentligt tilgængelige registre som eksempelvis 

Statstidende, CVR, Bilbogen, Motorregistret o. lign. 

 

Der findes ingen specifikke regler om private virksomheders behandling af sådanne oplysninger, 

men Datatilsynet har i konkrete tilfælde vurderet lovligheden ud fra den såkaldte interesseafvej-

ningsregel i persondataloven, hvor tilsynet har lagt særlig vægt på, at oplysningerne stammer fra 

offentligt tilgængelige kilder.  

 

Du har ret til at gøre indsigelser over for den private virksomhed mod dennes behandling af 

oplysninger om dig. Den dataansvarlige virksomhed skal herefter foretage en vurdering af, om 

en indsigelse mod behandling af oplysninger er berettiget. 

 

Henset til, at behandlingen af sådanne oplysninger som udgangspunkt er lovlig, vil din indsigelse 

kun blive anset for berettiget, hvis særligt tungtvejende grunde, der vedrører din særlige situa-

tion, taler for, at behandlingen af dine oplysninger ikke må finde sted.  



  Side 2 

 

Oplysningerne skal være ajourførte 

 

Den dataansvarlige skal sikre, at de personoplysninger, der behandles, er korrekte og ajourførte, 

og at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. 

 

Hvis der er tale om forældede oplysninger, f.eks. oplysninger om opløste selskaber eller oplys-

ninger om andre ældre sammenhænge, skal dette være anført i tilknytning til de pågældende 

oplysninger. 

 

Hvis der behandles urigtige oplysninger, der er indhentet fra et offentligt tilgængeligt register, 

skal du i første omgang henvende dig til den myndighed, som er ansvarlig for det pågældende 

register. 

 

 

 

København, den 23. april 2021 

 

 

Birk Schmidt 

Advokat (L) 

 

 


