
Samtykke til dataoverførsel 
Økonomidatabase - lokalt og centralt 

Jeg giver hermed DLBR-virksomheden _________________ tilladelse til elektronisk at 
overføre driftsmæssige oplysninger fra mit regnskab til Økonomidatabasen (ØDB) jf. 
nedenstående valg: 

Tilladelsen omfatter overførsel af: 
Kryds for valg (alle 
linjer skal udfyldes) Overførsel til Økonomidatabasen Note ekstra 

beskrivelse 
Tilladelse 

givet 
Tilladelse 
ikke givet 

De afleverede data anvendes til et eller flere af 
følgende formål jf. de afgivne tilladelser 

Der afleveres data til branchestatistik til DLBR-
virksomheden og til SEGES  1 

Der afleveres data til benchmarking, herunder også 
data fra Internt regnskab, så du selv kan modtage 
benchmarking og dine tal kan indgå i gennemsnit for 
andre 

2 

Der afleveres data til BusinessCheck. Driftsdata 
ekskl. privat og finansiering og lignende. Dine data 
kan ses af andre der også modtager 
BusinessCheck. 

3 

Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til __________________, 
hvorefter _______________ er forpligtiget til på mit forlangende straks at aflevere dette 
dokument til mig. Når ____________________ har modtaget tilbagekaldelsen registreres dette 
i Tilladelsessystemet, og der sendes en bekræftelse til mig. 

Dato: _____________________ 

Navn: _____________________  _________________________ 

CPR-nr. _____________________  (*)_______________________ 

CVR-nr. _____________________  _________________________ 

Underskrift: _____________________  _________________________ 

Adresse: ______________________________ 

Postnr. ______________________________ 

By: ______________________________ 

*) Eventuel ægtefælle skal også underskrive, før samtykket er gyldigt (undtagen hvis der alene 
er givet tilladelse til BusinessCheck) 
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Supplerende beskrivelse af data og deres anvendelse:  
 

Note Kort beskrivelse 
på samtykke 

Beskrivelse af data samt 
deres anvendelsesområde 

Tekst på direkte tilsendt 
tilladelsesoversigt 

1 

Branchestatistik 
(DLBR-
Virksomheden og 
til SEGES) 

Der afleveres data til 
branchestatistik til DLBR-
virksomheden og til SEGES 
 
Data indgår altid anonymt 
som gennemsnitstal i grupper 
med andre virksomheder  
 

ØDB - Branchestatistik 

2 

Benchmarking  Der afleveres data til 
benchmarking 
(sammenligningstal), 
herunder data fra Internt 
regnskab, så du selv kan 
modtage benchmarking og 
dine tal kan indgå i 
gennemsnit for andre. 
 
Data indgår altid anonymt 
som gennemsnitstal i grupper 
med andre virksomheder  
 
Benchmarking af egne data 
mod andres gennemsnit 
 

ØDB - Benchmarking  

3 

BusinessCheck   Der afleveres data til 
BusinessCheck. Data 
omhandler driftsmæssige 
forhold uden privatøkonomi, 
finansiering og lignende.  
 
Data vises individuelt og 
anonymt og altid pr. enhed 
(pr. ko/so/ha) 
  
Dine data indgår i statistikker, 
i produktet BusinessCheck, 
eller i tilsvarende produkter 
fra DLBR-virksomheden. 
 

ØDB - BusinessCheck  
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