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Ansøgning om API-adgang til Domdatabasen 
 

Oplysninger om ansøgeren og kontaktinformation 
 

Navn på virksomhed / institution / person: 

 
 
 

CVR nr. / CPR nr.: 

 
 
 

Kontaktperson: 

 
 
 

E-mail:     Telefonnr.: 
 
 

  

 

Ansøgerens anerkendelsesværdige formål 
API-adgang til Domsdatabasen er forbeholdt juridiske eller fysiske personer eller offentlige myndig-
heder med et anerkendelsesværdigt formål, jf. bekendtgørelse om Domsdatabasen § 5. 
 
Ansøgeren skal kunne godtgøre at have et anerkendelsesværdigt formål med adgangen. Ved vur-
deringen af, om der er tale om et anerkendelsesværdig formål, lægges der vægt på, at  

1) formålet har et retsinformatorisk eller forskningsmæssigt øjemed, 
2) formålet har en bredere samfundsmæssig interesse, og at 
3) et produkt, der udvikles som resultat af adgangen, kan anvendes på rimelige og ikke-diskri-

minerende vilkår i det omfang, det stilles til rådighed for offentligheden. 
 
Beskriv formålet med API-adgangen: 
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Beskriv det produkt, der udvikles som resultat af API-adgangen, samt anvendelsen, herunder om 
det stilles til rådighed for offentligheden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Strafbare forhold 
API-adgangen kan ikke meddeles, hvis en ansøger eller medlemmer af direktionen og bestyrelsen 
er dømt for strafbare forhold, som kan begrunde en nærliggende fare for, at adgangen vil blive mis-
brugt. Ligeledes kan adgangen ikke meddeles, hvis der i øvrigt er grund til at antage, at ansøgeren 
ikke vil udøve hvervet på forsvarlig vis, jf. bekendtgørelse om Domsdatabasen § 5, stk. 3.  
 
Som bilag til denne ansøgning, skal ansøger eller den tegningsberettigede direktør for den juridiske 
person erklære på tro og love, at ansøger samt medlemmer af direktionen og bestyrelsen hos an-
søger ikke er dømt for strafbare forhold omfattet af straffelovens bestemmelser i kapitel 27 om freds- 
og ærekrænkelser eller tilsvarende bestemmelser i udenlandsk ret og derfor opfylder betingelserne 
i bekendtgørelse om Domsdatabasens § 5, stk. 3. 
 
Bestemmelserne i straffelovens kapitel 27. om freds- og ærekrænkelser handler blandt andet om IT-
kriminalitet, krænkelser af privatlivets fred i situationer, hvor dele af en persons liv eller egenskaber 
blotlægges eller gøres til offentlige anliggender, samt racistiske og ærekrænkende udtalelser.  
 

Betingelser for brug af API-adgangen til Domsdatabasen 
Tilladelsesindehaveren får mulighed for at tilgå et REST API, hvorfra tilladelsesindehaveren kan 
hente dokumenter og metadata fra Domsdatabasen til import i tilladelsesindehaverens egne syste-
mer.  
 
Domsdatabasens API udstiller to forskellige download services. 

1. Download af sager 
2. Download af ændringer i databasen 

 
Når tilladelsesindehaveren for første gang henter alle sager fra Domsdatabasen gøres dette ved at 
foretage ”download af sager”. Tilladelsesindehaveren bør herefter bestræbe sig på at anvende 
”download af ændringer i databasen”. Det udføres ved, at der sættes et datostempel på den dag, 
hvor seneste ”download af sager” blev udført. Ved at angive denne dato hentes alene de nye eller 
ændrede sager/dokumenter, der er kommet i databasen siden den dato.  
 
Af hensyn til drift og vedligehold af Domsdatabasen forpligter tilladelsesindehaveren sig til højst at 
foretage ”download af ændringer i databasen” en gang om dagen. 
 
Af samme hensyn bør tilladelsesindehaveren bestræbe sig på alene udføre downloadet uden for 
almindelige arbejdstider mellem kl. 01:00 - 05:00. Hvis der er behov for at downloade data i forbin-
delse med implementering eller andet arbejde, der skal udføres i dagtimerne, kan tilladelsesindeha-
veren undtagelsesvist downloade data fra domsdatabasen i tidsrummet 8:00 – 16:00. 
 
API-adgangen til Domsdatabasen må ikke gøres tilgængelig for andre og må kun bruges til det an-
erkendelsesværdige formål. 
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Tidsbegrænset adgang og opsigelse 
En API-adgang gælder i 5 år og kan efter ansøgning herom fornys, såfremt betingelserne for at give 
adgang fortsat er opfyldt. Hvis ansøgning om fornyelse er indgivet til Domstolsstyrelsen inden den 
tildelte adgangs udløb, betragtes adgangsperioden som forlænget, indtil Domstolsstyrelsen har truf-
fet afgørelse om ansøgningen om fornyelse, jf. bekendtgørelse om Domsdatabasen § 5, stk. 5. Den 
juridiske eller fysiske person kan opsige sin adgang med dags varsel. 
 

Misligholdelse 
Domstolsstyrelsen kan i medfør af bekendtgørelse om Domsdatabasen § 5, stk. 6, tilbagekalde API-
adgangen til Domsdatabasen, 
  

• hvis vilkårene for adgangen overtrædes,  
• hvis tilladelsesindehaveren ikke længere opfylder de oprindelige krav om at have et aner-

kendelsesværdigt formål, eller 
• hvis tilladelsesindehaveren er blevet dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende 

fare for misbrug af de informationer, som der gives adgang til, eller hvis der i øvrigt er grund 
til at antage, at ansøgeren ikke vil udøve hvervet på en forsvarlig vis. 

 
 

Accept af betingelser for API-adgang til Domsdatabasen 
Jeg har læst og accepteret betingelserne for anvendelse af API-adgang til Domsdatabasen  

 

Ansøgningstype 
       Ny bruger 
       Forlængelse af en eksisterende brugers nuværende adgang for yderligere 5 år 

 

Underskrift og dato (ansøger)                                           
 

 

__________________________________________________________ 
 

Indsendelse af skemaet 
Det udfyldte skema kan indsendes til Domstolsstyrelsen via e-Boks 

1. Efter oprettelse af ny mail i e-Boks trykkes på ”Vælg modtager”  
2. Herefter anvendes rullemenuen ud for ”Find via kategori”  
3. Vælg ”Offentlige myndigheder / stat” og tryk på søg  
4. Udvælg først ”Danmarks Domstole” fra listen 
5. Vælg dernæst ”Domstolsstyrelsen” 
6. Endelig sendes mailen til ”Domsdatabasen” 

 
Husk at angive ”Ansøgning om API-adgang til Domsdatabasen” i emnefeltet. 
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Oplysning om behandling af personoplysninger 
I forbindelse behandlingen af din ansøgning om API-adgang til Domsdatabasen foretager Domstols-
styrelsen elektronisk behandling af personoplysninger om dig. Nedenfor står de informationer, som 
du i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven1 skal have i 
den anledning. 

Formål med behandlingen og videregivelse af oplysninger 
De oplysninger, som bliver givet til Domstolsstyrelsen i forbindelse med ansøgningen, bliver behand-
let for at vurdere, om der kan meddeles API-adgang til Domsdatabasen.  

Efter godkendt ansøgning videregives indsendte kontaktoplysninger til Behandlingsenheden på 
Bornholm med henblik på oprettelse og administration af API-adgangen. 

Retsgrundlag for behandlingen 
Domsdatabasens retsgrundlag for behandling af personoplysninger i forbindelse med driften af 
Domsdatabasen følger af: 

• Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og e.
• Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
• Databeskyttelseslovens § 9, stk. 1
• Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Domstolsstyrelsens DPO 
Danmarks Domstole har udpeget en fælles databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du 
har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller til udøvelsen af dine rettigheder. Da-
tabeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes via mail eller almindelig post: 

Mail: dpo@domstolsstyrelsen.dk 

Adresse: 
Domstolsstyrelsen 
Databeskyttelsesrådgiveren 
St. Kongensgade 1-3 
1264 København K. 

Ret til indsigt og ret til at få berigtiget, slettet og blokeret personoplysninger 
En ansøger kan få indsigt i, hvilke oplysninger Domstolsstyrelsen behandler om vedkommende an-
søger. 

1 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyt-
telsesloven). 

mailto:dpo@domstolsstyrelsen.dk


6 

Ansøgeren kan også anmode Domstolsstyrelsen om at berigtige, slette eller blokere personoplys-
ninger, som Domstolsstyrelsen behandler, hvis ansøger mener, at oplysningerne er urigtige eller 
vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen. 

Kontakt og klage 
Klage over behandlingen af en ansøgning om API-adgang kan sendes til Domstolsstyrelsen via e-
Boks eller sikker e-mail til domsdatabasen@domstolsstyrelsen.dk 

Domstolsstyrelsens kontaktoplysninger er: 

Domstolsstyrelsen  
Domsdatabasen 
Store Kongensgade 1-3 
1264 København K 

mailto:domsdatabasen@domstolsstyrelsen.dk
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