Vejledning til udfyldelse af tilslutningsaftale til Digitaliseringsstyrelsens
PID/RID til CPR-tjeneste

Dokumentets formål
Dokumentets formål er at vejlede i hvordan tilslutningsaftalen til Digitaliseringsstyrelsens PID/RID til
CPR-tjeneste udfyldes. Aftalen er gratis, og ejes af Digitaliseringsstyrelsen, men administreres af Nets
DanID.
Når aftalen er udfyldt og underskrevet skal den uploades i webformularen for bestil NemID tjenesteudbyder.
Valg af tjeneste

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for offentlige og private virksomheder.
PID/CPR-tjenesten til validering af private NemID
PID/CPR-tjenesten er til NemID tjenesteudbydere, der ønsker at kende CPR-nummeret for signaturindehavere med et privat NemID.
PID til CPR kan kun vælges af offentlige virksomheder. I denne del af tjenesten er det muligt at søge
på et PID nummer, og heraf få oplyst personens CPR-nummer.
Private virksomheder kan få adgang til PID/CPR match. I denne del af tjenesten kan NemID tjenesteudbyder få oplyst, om der er match mellem et givent PID og et givent CPR-nummer. I denne tjeneste
skal der således både medsendes et PID- og et CPR-nummer. Tjenesten svarer tilbage med om der er
match eller ej.
RID/CPR-tjenesten til validering af medarbejdersignaturer
RID/CPR-tjenesten er til NemID tjenesteudbydere, der ønsker at kende det eventuelt tilkoblede CPRnummer på en medarbejdersignatur.
RID til CPR kan kun vælges af offentlige virksomheder, og gør det muligt at få oplyst det tilknyttede
CPR-nummer til en medarbejdersignatur ved opslag af et specifikt RID-nummer.

p. 1 - 2

Private virksomheder kan få adgang til RID/CPR match. I denne del af tjenesten kan NemID tjenesteudyder få oplyst, om der er match mellem et givent RID og et tilknyttet CPR-nummer til en medarbejdersignatur. I denne tjeneste skal der således både medsendes et RID- og et CPR-nummer. Tjenesten svarer tilbage med om der er match eller ej.
Tekniske oplysninger

Der skal anvendes et virksomhedscertifikat (VOCES) for at kunne kommunikere med Nets DanID’s
systemer.
Virksomhedscertifikatet kan enten ligge hos den enkelte virksomhed, eller NemID tjenesteudbyder
kan anvende en ekstern serviceleverandør.
Hvis du som NemID tjenesteudbyder vil anvende eget virksomhedscertifikat, skal du i feltet oplyse
det CVR-nummer, som er tilknyttet certifikatet. Derudover skal du oplyse certifikatets UID-nummer,
som er unikt for det enkelte certifikat. Både CVR og UID værdierne står i certifikatet, og de kan aflæses under detaljer for certifikat i feltet Emne. Skriv CVR- og UID-nummeret ud for ”Hvis ja – hvilket
certifikat/applikation”.
Anvender du en serviceleverandørs virksomhedscertifikat, skal du oplyse navnet på denne samt det
tilhørende CVR- og UID-nummer. Er du i tvivl om disse oplysninger henvises der til serviceleverandøren. Skriv navnet på serviceleverandøren samt dennes virksomhedscertifikats CVR- og UID-nummer
ud for ”Hvis nej – hvilken serviceleverandør”.
Bemærk: Hvis du ikke har et virksomhedscertifikat eller anvender et virksomhedscertifikat fra en
serviceleverandør, skal du først bestille et virksomhedscertifikat hos Nets DanID.
Send aftalen til Nets DanID samtidig med du bestiller NemID tjenesteudbyder.
Nets DanID administrerer aftalen for Digitaliseringsstyrelsen. Når aftalen er udfyldt og underskrevet
skal du uploade den i webformularen Bestil NemID tjenesteudbyder.
Alternativt kan du fremsende den med posten.
Nets DanID A/S
Att.: Thomas Lippert
Lautrupbjerg 10
Postboks 500
2750 Ballerup
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