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Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K
CVR-nr.: 34 05 11 78
Telefon: 33 92 52 00
Mail: digst@digst.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om
databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte,
at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.
Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine
personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte
databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit cpr-nummer eller andre
følsomme/fortrolige oplysninger.
Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K
dpo@digst.dk

3. Formål med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af personoplysninger, er:


Udstedelse, administration og anvendelse af MitID til at kunne tilgå digitale tjenester.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:



Behandlingshjemmel for behandling af dine personoplysninger er loven om MitID og NemLog-in1 og
databeskyttelsesforordningen Artikel 6, stk. 1, litra e for behandling af almindelige personoplysninger
samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for behandling af cpr-nummer.

Digitaliseringsstyrelsen behandler ikke dine personoplysninger til brug for formål, der ikke er relateret til
udstedelse, administration og anvendelse af MitID.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:












Fulde navn (obligatorisk)
Fødselsdato (obligatorisk)
Bruger-id (obligatorisk)
Kontaktinformation,
o E-mailadresse (frivillig)
o Mobiltelefonnummer (obligatorisk ved brug af MitID app)
o Bopælsadresse (hentes automatisk fra CPR)
o Alternativ adresse (frivillig)
Pseudonymiseret værdi af identifikationsbevisnummer fx pasnummer eller kørekortnummer
Risikodata
o Oplysning om lokation for log-in, enheden, som anvendes til log-in, netværksoplysninger og
information om identiteten og seneste anvendelse.
Autentifikationssvar
o indeholder dit navn, din unikke identifikationsnøgle, unikt sessions-id, dine anvendte
identifikationsmidler i sessionen, risikodata, og øvrige attributter i form af kontaktdata,
identitetsdata og autentifikationsdata.
CPR-oplysninger

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Digitaliseringsstyrelsen kan i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige
myndigheder. Overførslen vil være begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige for
myndighedsudøvelsen.
Nets DanID er databehandler for Digitaliseringsstyrelsen og leverandør af MitID-løsningen.
RA’er er registreringsenheder (RA) og underdatabehandlere i forhold til MitID-løsningen
MitID Brokers er i visse situationer ligeledes underdatabehandlere i forhold til MitID-løsningen.
Digitaliseringsstyrelsen videregiver oplysninger om risikodata og autentifikationssvar om den konkrete og enkelte
transaktion til en offentlig myndighed eller en virksomhed i rollen som MitID Broker til brug for validering og
sikring af passende niveau for sikkerhed.
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Loven om MitID og NemLog-in forventes vedtaget inden maj 2021

Digitaliseringsstyrelsen overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår
med drift og administration af IT-systemer relateret til MitID-løsningen.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
Bemærk dog hvis du får MitID enten i Grønland eller Færøerne, vil Digitaliseringsstyrelsen sikre
overførselsgrundlag.
Vi anvender leverandøren Akamai til visse sikkerhedsmæssige driftsleverancer. Hvis sådanne driftsmæssige
forhold derfor nødvendiggør det, kan behandling af persondata ske uden for EU, hvorfor der er sikret
overførselsgrundlag for denne eventuelle kortvarige behandling.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Den Borgerservice enhed eller bank, hvor du anmoder om oprettelse af MitID indsamler dine personoplysninger
direkte fra dig.
Via din eventuelle bestilling af fysisk identifikationsmiddel ved online bestilling forud for eller i forbindelse med
din oprettelse som MitID bruger indsamles dine personoplysninger direkte fra dig.
Under administration af din anvendelse af MitID opdateres dine stamdata løbende ved synkronisering med dine
CPR-oplysninger eller ved din egen opdatering af valgfri opgivne ekstra oplysninger om alternativ adresse,
mobilnummer og mailadresse
Som en del af behandlingen af personoplysninger indgår indhentning af oplysninger fra centrale offentlige
registre som eksempelvis pas/kørekort registret, CPR registret og Danmarks adresseregister.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Digitaliseringsstyrelsen opbevarer og behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til
formålet om at udstede, administrere og anvende MitID med henblik på at tilgå digitale tjenester.

9. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om
dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Du kan til enhver tid se de personoplysninger, som Digitaliseringsstyrelsen har registreret om dig. Det gøres via
selvbetjening på MitID.dk.
Har du ikke adgang til MitID selvbetjening, har du mulighed for at sende en indsigtsanmodning til
Digitaliseringsstyrelsen:

Du kan kontakte Digitaliseringsstyrelsen på en af følgende måder:



Send Digital Post til Digitaliseringsstyrelsen
Almindeligt brev med posten til Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København med titlen
”Indsigt i behandling af MitID personoplysninger”.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Du kan til enhver tid ændre din e-mailadresse og mobiltelefonnummer via selvbetjening på MitID.dk. Det
samme gælder, hvis du har angivet en adresse, som alternativ til CPR-adresse. Ved berigtigelse af øvrige
oplysninger, som måtte være forkerte fx fejl i cpr-oplysninger, skal du henvende dig til Borgerservice.

Ret til sletning
Digitaliseringsstyrelsen opbevarer og behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til
formålet om at udstede, administrere og anvende MitID med henblik på at tilgå digitale tjenester.
Du kan dog altid anmode om at få slettet oplysninger om din e-mailadresse, alternative adresse og/eller
mobilnummer. Hvis du anvender MitID app skal du dog være opmærksom på, at sletter du dit mobilnummer, vil
du ikke længere kunne anvende MitID app.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Begrænsning af behandling af dine personoplysninger kan dog betyde, at du ikke kan bruge MitID. Hvis du vil
anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger, skal du rette henvendelse til
Digitaliseringsstyrelsen. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Ret til indsigelse
I særlige situationer har du som bruger ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som
Digitaliseringsstyrelsen har registreret om dig.
Du kan kontakte Digitaliseringsstyrelsen på en af følgende måder:



Send Digital Post til Digitaliseringsstyrelsen
Almindeligt brev med posten til Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København med titlen
”Klage over behandling af MitID personoplysninger”.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Denne rettighed finder ikke anvendelse for MitID, da behandlingen sker som led i myndighedsudøvelse, som
den dataansvarlige har fået pålagt ved lov.

10. 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.
Du er også velkommen til at rette henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen.

