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Indledning 

Dette dokument præciserer udstilling og anvendelse af følsomme data i 

tværgående services samt fil-download hvor der indgår følsomme data på 

datafordeleren. For nuværende omfatter dokumentet kun tværgående services i 

regi af GD1/GD2. 

Dokumentet er udarbejdet grundet uklarhed om hvordan registre skal specificere 

tværgående services, herunder sikkerhedsmæssig placering på datafordeleren, hvor 

der indgår følsomme data, f.eks. persondata eller virksomhedsdata. 

Forretningsmæssige behov 

At udstille/distribuere data på datafordeleren med sammenligneligt dataindhold 

som er tilgængeligt i dag, således at man anonymt kan tilgå oplysninger om 

ejendomme og virksomheder, herunder navn på ejere af disse, uden at man har 

identificeret sig som bruger. Navn på ejer af ejendomme er bl.a. fuldt tilgængelig 

på portalløsninger, som ois.dk og boligejer.dk, samt ved fildistribution.  

For de eksisterende løsninger tilgås disse enten via en portal, eller man kan 

downloade data gennem et fil-download abonnement. For at tilgå evt. 

servicegrænseflader skal man være oprettet som navngivet bruger. 

Hvis man som anvender ønsker at se mere end navn og adresse på personer skal 

man være logget på de eksisterende løsninger med akkreditiver (credentials) der 

identificerer brugeren. 

Ejeren af den tværgående service er ansvarlig for at sikre at alle 

forretningsmæssige regler, gældende for data der indgår i servicen, er overholdt. 

Dette er f.eks. fjernelse af beskyttede adresser ved brug af persondata og 

behandling af fortrolige virksomhedsoplysninger.  

Datafordeler sikkerhed for følsomme data. 

Datafordeleren har 2 sikkerhedszoner hvor data og services placeres, jf. beskrivelse 

fra datafordeler systemdokumentation: 

- Sikkerhedszone 0: This security zone contains non-confidential data, the 
services that offers access to non-confidential data and the SelfService 
Portal. 

- Sikkerhedszone 5: Contains confidential data, the services that offers access 
to confidential data and the Update Area which is used by the Data 
Providers to deliver new data to the System. The S5 itself contains 
multiple areas which are separated further by firewalls. It is not possible to 
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create a connection from a server in a low security zone to a server in a 
higher security zone 
 

Som der fremgår af ovenstående zone-beskrivelser vil beskyttede data, dvs. 

fortrolige og personfølsomme data være placeret i zone 5. Der er krav om 

”sikker” identifikation for at tilgå services placeret i zone 5. 

I datafordeleren er alle persondata placeret i sikkerhedszone 51 og det er kun 

muligt at udstille persondata i zone 5. Det er ikke muligt at have en service i zone 

0 som udstiller data fra zone 5, selvom de dataattributter der ønskes fra zone 5, 

ikke er fortrolige eller følsomme. På datafordeleren kan man ikke gå fra en lavere 

sikkerhedszone til en højere sikkerhedszone. 

Retningslinjer for placering af data og services på datafordeleren 

Alle data er placeret og er tilgængelige i datafordeler zone 5. Herved kan alle 

services potentielt udstilles her. 

For at tilgå data i zone 5, skal man være en kendt bruger, og der kan derfor ikke 

udstilles anonyme services i zone 5. Desuden kræves NemID som akkreditiver 

(credentials) til webservices i zone 5. 

Følgende retningslinjer gælder for udstilling/distribution af data, hvor der skal 

indgå persondata eller beskyttede virksomhedsdata (CPR og CVR data): 

 Disse services udstilles altid i zone 5 og skal kaldes med en kendt bruger 

(tjenestebruger) med NemID.  

Portaler der udstiller data fra disse services tilgår altid datafordeleren med 

en tjenestebruger, der f.eks. autentificeres/autoriseres via et 

funktionscertifikat. Data kan dog i portaler være tilgængelig anonymt, 

uden at dette konflikter med datafordelerens sikkerhedsopsætning. 

 Fil-download for disse data foretages altid i zone 5. Datadistributører skal 

derfor anvende en tjenestebruger for at kunne hente fil-download. 

Desuden kræves SSH-nøgler (Secure Shell nøgler) for at anvende fil-

download. 

 

                                                 

1 Zone 5 er den mest beskyttede del i datafordeleren, hvor fortrolige og personfølsomme data lagres og 
udstilles. Dette er beskrevet mere detaljeret i datafordeler systemdokumentationen. 


