
1. Definitioner 
1.1. Ved CVR på Virk forstås hele CVR på Virk, dvs. alle hjemmesider, herunder både front- 
og backend, som kan betragtes som værende en del af hjemmesiden.  

1.2. Ved CVR forstås Det Centrale Virksomhedsregister, som er oprettet ved lov jf. 
lovbekendtgørelse nr. 598 af 22. juni 2000 med senere ændringer (CVR-loven)   

1.3. Ved bruger forstås en person, der logger ind i CVR på Virk, opretter abonnementer i 
CVR-udtræk, bestiller og køber dokumenter og/eller på anden vis henter oplysninger i CVR 
på Virk. 

2. Generelt 
2.1 CVR på Virk drives og ejes af Erhvervsstyrelsen. 

2.2. CVR på Virk giver adgang til informationer om alle danske virksomheder og selskaber, 
som fastsat i CVR-loven, jf. pkt. 1.2. 

2.3. Det er brugerens eget ansvar, at brugerens hard- og software understøtter brugerens 
anvendelse af CVR på Virk, herunder de formater, de bestilte produkter leveres i til 
brugeren. 

2.4. Al dokumentation vedrørende leverancer af CVR-data tilhører Erhvervsstyrelsen 

3. Accept af nærværende generelle betingelser 
3.1. Benyttes CVR på Virk, uden at brugeren er eller har været logget ind, accepteres de 
generelle vilkår for anvendelsen af CVR på Virk samt reglerne for reklamebeskyttede 
enheder umiddelbart. 

3.2. Benyttes CVR på Virk via log ind, accepteres endvidere nærværende betingelser én 
gang for alle, når brugeren logger sig på CVR første gang. Dette gælder også ved 
anvendelse af CVR-udtræk, i CVR på Virk. 

4. Log ind og registrering af personlige oplysninger 
4.1. Brugeren kan foretage enkeltopslag på CVR på Virk uden at være logget ind. 

4.2. For at anvende CVR-udtræk eller bestille og betale for produkter online, skal brugeren 
være logget ind med NemID. For brugere uden NemID, er det muligt at bestille 
dokumenter via Erhvervsstyrelsens kontaktformular. 
 

5. Bestilling og levering af produkter 
5.1. Bestilling af dokumenter i CVR sker via accept af bestillingen på CVR på Virk. 

5.2. Aftalen anses for indgået, når brugeren har accepteret bestillingen og gennemført 
ordren i CVR på Virk. 



5.3. De bestilte dokumenter leveres til download, medmindre dokumenterne er bestilt til 
levering med post eller pr. e-mail. 
 

6. Oprettelse af abonnementer via CVR-udtræk 
6.1. Oprettelse af abonnementer vedrørende CVR-data sker via CVR Udtræk i CVR på Virk. 

6.2. Oprettede abonnementer vil være tilgængelige i CVR-udtræk og på ftp-server, indtil de 
slettes af brugeren eller Erhvervsstyrelsen. 

6.3. Erhvervsstyrelsen forbeholder sig retten til at slette brugerens abonnement via CVR-
udtræk, såfremt brugeren har oprettet flere identiske abonnementer, eller hvis det 
vurderes, at abonnementerne ikke anvendes af brugeren. 

6.4. Grunddata om reklamebeskyttede enheder kan udelukkende medtages i et 
abonnement, såfremt brugeren skriftligt erklærer at ville overholde betingelserne i CVR-
lovens § 19, jf. herved også pkt. 7. 
 

7. Reklamebeskyttelse 
7.1. Ved levering af CVR-data tilbageholder Erhvervsstyrelsen grunddata om juridiske 
enheder samt produktionsenheder, som efter § 19, stk. 1 i CVR-loven har frabedt sig 
reklamehenvendelser (reklamebeskyttede enheder). 

7.2. Grunddata om reklamebeskyttede enheder tilbageholdes dog ikke, såfremt brugeren 
skriftligt erklærer; at ville respektere reklamebeskyttelsen, at brugeren ved videregivelse af 
grunddata om reklamebeskyttede enheder til tredjemand over for denne tilkendegiver, at 
en enhed er reklamebeskyttet, samt at brugeren ved videregivelse af grunddata om 
reklamebeskyttede enheder til tredjemand sikrer, at denne vil overholde de ovenstående 
betingelser om reklamebeskyttelse. 

7.4. Ved offentliggørelse af reklamebeskyttede enheder skal brugeren sikre, at disse har en 
tydelig markering om reklamebeskyttelse. 

7.3. Offentlige myndigheder, der modtager data om reklamebeskyttede enheder fra CVR, 
må rette henvendelse til disse, såfremt det sker som led i myndighedernes lovbundne 
myndighedsudøvelse 
 

8. Brugerens forpligtelser samt ophør af brug 
8.1. Brugeren er forpligtet til at anvende og bestille oplysninger i CVR på Virk i 
overensstemmelse med nærværende betingelser for brug. Derudover er brugeren 
underlagt ”Vilkår for brug af danske offentlige data”, øvrige i CVR offentliggjorte 
retningslinjer samt den til enhver tid gældende lovgivning. 



8.2. Brugeren er ved køb af dokumenter underlagt de til enhver tid gældende 
handelsbetingelser. 

8.3. Erhvervsstyrelsen er berettiget til at udelukke brugere fra CVR på Virk, såfremt de 
anvender og/eller bestiller oplysninger via CVR i strid med nærværende betingelser, 
handelsbetingelser og vilkår, retningslinjer og/eller lovgivning i øvrigt. 

8.4. Ved brugerens misligholdelse af nærværende betingelser, handelsbetingelser og/eller 
vilkår for brug af danske offentlige data, forbeholder Erhvervsstyrelsen sig retten til uden 
varsel at blokere brugerens adgang til CVR på Virk, uanset om dette sker via log ind eller ej. 
Brugeren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 

8.5. Det er ikke tilladt at foretage maskinel eller systematisk indsamling af data på CVR på 
Virk (fx crawling), jf. § 14 i bekendtgørelse nr. 932 af 21. august 2014 om Det Centrale 
Virksomhedsregister og www.cvr.dk (CVR-bekendtgørelsen). Udviser brugeren adfærd, der 
indikerer, at der foretages maskinel eller systematisk indsamling af data på CVR på Virk 
(uanset antal opslag), forbeholder Erhvervsstyrelsen sig retten til at lukke for brugerens 
adgang. Brugeren kan ifalde erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler. 

8.6. Hvis en brugeradgang er blevet blokeret på baggrund af pkt. 8.5, kan adgangen som 
udgangspunkt ikke genåbnes. Erhvervsstyrelsen vil da foretage en individuel vurdering af, 
om brugerens adgang skal genåbnes. 

9. Ændring af betingelser 
9.1. Erhvervsstyrelsen garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data. 
Erhvervsstyrelsen kan i øvrigt til enhver tid ændre betingelserne for anvendelse af CVR på 
Virk, herunder handelsbetingelserne.   

9.2. Ved ændring af betingelserne for anvendelse af CVR på Virk, herunder 
handelsbetingelserne, accepter brugeren, ved fortsat brug af CVR, ændringerne 
umiddelbart.  

 


