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Private virksomheder 

 

  

 

 

 

 

Private virksomheder skal slette personabonnementer, når der ikke længere er 

et sagligt behov for at modtage oplysningerne fra CPR 

 

Ministeriet kan oplyse, at Datatilsynet den 25. oktober 2019 i to sager har udtalt kritik 

af, at to kommuners behandling af personoplysninger i forbindelse med 

personabonnementer i CPR var sket i strid med databeskyttelsesforordningens artikel 

6, stk. 1.   

 

Den ene udtalelse kan findes på Datatilsynets hjemmeside: 

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/nov/ny-afgoerelse-kritik-af-

loebende-abonnement-paa-cpr-oplysninger/ 

 

Den anden udtalelse vedhæftes dette brev i anonymiseret form. 

 

Social og Indenrigsministeriet skal i den anledning præcisere reglerne om 

personabonnementer i CPR. 

 

 Personabonnementer i CPR må kun oprettes, hvis der er et sagligt behov 

herfor.  

 Personabonnementer i CPR skal slettes, når der ikke længere er et sagligt 

behov. 

 

Efter § 38 i lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) kan private virksomheder 

løbende modtage en række nærmere angivne oplysninger samt ændringer heri fra 

CPR, såfremt modtageren efter databeskyttelsesforordningen og 

databeskyttelsesloven er berettiget til at behandle oplysningerne.   

 
Social- og Indenrigsministeriet fastsætter vilkårene, herunder om 
sikkerhedsforanstaltninger og betalingen for videregivelse af oplysninger fra CPR til 
private virksomheder, jf. § 40, stk. 1. 
 
I standardvilkårene for private virksomheders adgang til CPR er det bl.a. anført, at det 
er en betingelse for levering af personoplysninger, at virksomheden efter 
databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven er berettiget til at behandle 
oplysningerne. 

 

Behandlingen af oplysningerne fra CPR skal desuden ske i overensstemmelse med de 

grundlæggende principper i databeskyttelsesforordningens artikel 5, om bl.a. god 

databehandlingsskik, saglighed, proportionalitet og sletning. 

 

Det følger endvidere af databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1, 1. pkt., at en 

registreret person til enhver tid over for den dataansvarlige kan gøre indsigelser mod, 
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at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling. Efter 

databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1, 2. pkt., må behandlingen ikke længere 

omfatte de pågældende oplysninger, hvis en indsigelse efter artikel 21, stk. 1, 1. pkt., 

er berettiget.  

 

Såfremt en person retter henvendelse til en privat virksomhed og gør indsigelse imod, 

at der abonneres på oplysninger om vedkommende fra CPR, skal virksomheden 

konkret tage stilling til, hvorvidt virksomheden efter databeskyttelsesforordningen og 

databeskyttelsesloven er berettiget til at abonnere på oplysninger fra CPR om 

vedkommende person og i modsat fald slette abonnementet i CPR. 

 

Dette gør sig også gældende i tilfælde, hvor der er indgået en databehandleraftale. 

 

Det kan tilføjes, at det fremgår af den tekniske dokumentation for CPR’s produkter, 

hvordan et personabonnement oprettes henholdsvis slettes. Virksomheden skal 

således sikre, at egne relevante IT-systemer er indrettet sådan, at der kan foretages 

både oprettelse og sletning af et personabonnement. Det gælder, uanset om IT-

systemet er etableret før eller efter databeskyttelsesforordningens ikrafttræden.  

 

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at personabonnementer også kan slettes 

manuelt via CPR’s webbaserede klient – CPRWeb. Hvis denne mulighed benyttes, bør 

det samtidig sikres, at virksomhedens IT-systemer ikke foretager automatisk 

genoprettelse af personabonnementet. 

 

Virksomheden bedes drage omsorg for, at ovenstående iagttages. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Carsten Grage 

 

 














