Handelsbetingelser for anvendelse af www.virk.dk/rut
Disse handelsbetingelser er gældende for anvendelsen af www.virk.dk/rut, herunder bestilling af
enkeltudtræk samt abonnementsløsning.
1.1. Ved www.virk.dk/rut forstås hele www.virk.dk/rut, dvs. alle websites, herunder både front- og
back-end, som kan betragtes som værende en del af hjemmesiden www.virk.dk/rut.
1.2. Ved RUT-registret forstås Registret over Udenlandske Tjenesteydere, som er oprettet ved lov
jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. marts 2011 om udstationering af lønmodtagere m.v.
(udstationeringsloven) som ændret ved Lov nr. 611 af 12. juni 2013.
1.3. Informationer kan indhentes ved enkeltopslag i RUT-registret, ved bestilling af enkeltudtræk
eller ved abonnementsløsning.
2. Generelt
2.1. www.virk.dk/rut ejes og drives af Erhvervsstyrelsen.
2.2. www.virk.dk/rut giver adgang til informationer om udenlandske virksomheder der med eller
uden ansatte udfører midlertidige tjenesteydelser i Danmark, som fastsat i ovenstående lov..
2.3 Det er brugerens eget ansvar, at brugerens hard- og software understøtter brugerens anvendelse
af www.virk.dk/rut.
3. Accept af nærværende handelsbetingelser
3.1. Brugeren, der benytter www.virk.dk/rut, accepterer handelsbetingelserne for anvendelsen af
www.virk.dk/rut umiddelbart.
3.2. Brugere er forpligtet til at registrere en e-mail-adresse ved bestilling af enkeltudtræk.
4. Brugerens forpligtelser samt ophør af brug
4.1. Brugeren er forpligtet til at anvende www.virk.dk/rut i overensstemmelse med nærværende
handelsbetingelser samt den til enhver tid gældende lovgivning.
4.2. Det er ikke tilladt at anvende data fra Register over Udenlandske Tjenesteydere til
kommercielle formål eller i kommercielle sammenhænge i øvrigt. Hermed menes alle former for
salg, reklamehenvendelser eller andre henvendelser, der ikke har specifik hjemmel i lov, regler, der
er udstedt i medfør af lov, eller samtykke.
4.3. Erhvervsstyrelsen er berettiget til at udelukke brugere fra www.virk.dk/rut, såfremt de anvender
oplysninger via www.virk.dk/rut i strid med de beskrevne handelsbetingelser og lovgivning.
4.4. Ved brugerens misligholdelse af disse handelsbetingelser, har Erhvervsstyrelsen ret til uden
varsel at blokere brugerens adgang til www.virk.dk/rut. Brugeren er ansvarlig efter dansk rets
almindelige regler.

4.5. Udviser brugeren adfærd, der indikerer, at der foretages maskinel eller omfattende systematisk
indsamling af data på www.virk.dk/rut (uanset antal opslag), forbeholder Erhvervsstyrelsen sig ret
til at lukke for brugerens adgang.
4.6. Hvis en brugeradgang er blevet blokeret på baggrund af punkt 4.4 og 4.5, kan adgangen som
udgangspunkt ikke åbnes igen. Erhvervsstyrelsen vil foretage en individuel vurdering af, om
brugerens adgang kan genåbnes.
4. Ændring af handelsbetingelser
5.1. Erhvervsstyrelsen kan til enhver tid ændre de gældende handelsbetingelser. Hvis en bruger
fortsætter med at benytte www.virk.dk/rut efter, ændringer af nærværende handelsbetingelser er
foretaget på denne side, godkender brugeren dermed ændringerne.
6. Lovvalg og værneting
6.1. Enhver tvist mellem parterne er undergivet dansk ret og skal anlægges ved Sø- og
Handelsretten i København, såfremt tvisten henhører under Sø- og Handelsrettens kompetence.
København er aftalt værneting.

