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Vilkår og betingelser for udgivelse af åbne
data via Open Data DK
Dette dokument definerer og forklarer ansvaret for dataejere (kommuner og regioner m.fl.), der udgiver
åbne data gennem Open Data DK (ODDK) på http://portal.opendata.dk.
ODDK opfordrer dataejerne til at benytte ”Vilkår for brug af danske offentlige
data” som licens. Vilkårene er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde
med Kammeradvokaten og anvendes af Geodatastyrelsen i forbindelse med
frigivelse af grunddata. Vilkårene er i overensstemmelse med PSI-loven (Lov om
videreanvendelse af den offentlige sektor informationer).
Licensen bruges ved at vælge ”opendata.dk” i licensdropdown ved data-upload.
Licensen kan findes her http://portal.opendata.dk/dataset/open-data-dk-licens
Figur 1: Vælg opendata.dk fra
licensdropdown

Data
Datasæt på portal.opendata.dk kan bruges frit og ubegrænset og må anvendes

såvel kommercielt som ikke-kommercielt. Vores mål er igennem ODDK at give interesserede en åben og let
tilgængelige adgang til data.

Data må
•
•
•

kopieres, distribueres og offentliggøres
ændres og sammensættes med andet materiale
bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Dataejers ansvar
Dataejeren (den enkelte kommune, region el. lign.) har ansvar for at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Levere en kontaktperson til datasættet
Levere en beskrivelse af datasættet
Levere metadata til datasættet
Besvare spørgsmål til det enkelte datasæt fra potentielle dataaftagere
Sikre ejerskab af data, så det eksempelvis ikke ejes af private virksomheder
Sikre overholdelse EU’s databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR)
Bruge, så vidt muligt, et åbent dataformat i datasættet (json, csv, xml m.fl.)
Sikre, at der udpeges en ny kontaktperson, hvis kontaktpersonen rejser

Det er muligt at trække et datasæt tilbage efter udgivelse. Tag kontakt til teknik@opendata.dk

Open Data DK ansvarsfraskrivelse
Open Data DK tager ikke ansvar for validiteten af data og yder ikke garanti for kvaliteten af
data på portal.opendata.dk. Open Data DK fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af, at
personrelaterede data udstilles af foreningens medlemmer eller andre på portalen. Det er
alene dataejeren (den enkelte kommune, region el.lign.), der har ansvar for dette.

