
 

Udbetaling via NemKonto 

Gads Forlag udbetaler så vidt muligt royalty via NemKonto, dels for at lette vores administration, dels 

for at gøre det lettere for beløbsmodtageren, hvis denne på et tidspunkt får nyt kontonummer. 

Da der sker en elektronisk udveksling af NemKonto-data mellem NemKonto-systemet via vores bank, 

Danske Bank, og Gads Forlag, kræves det ifølge persondataloven § 29, at vi videregiver nedennævnte 

underretning. 

 

Underretning i henhold til persondataloven 

Digitaliseringsstyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af Nem-Konto-

systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (drift af edb-systemet mv.) til 

virksomheden KMD A/S. 

Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer er alene til brug for den 

forestående udbetaling til din NemKonto. 

Sådan gennemføres en udbetaling 

I praksis foregår en udbetaling ved, at Danske Bank i forbindelse med en forestående udbetaling til 

din NemKonto, sender en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet. 

 Er du en fysisk person, vil dit CPR-nr. stå i betalingsmeddelelsen. 

 Er der tale om en juridisk person (fx en virksomhed), bruges virksomhedens CVR-/SE-/P-nr. 

NemKonto-systemet sætter herefter automatisk dit registrerede NemKonto-nr. ind i betalings-

anmodningen og sender den tilbage til Danske Bank, der udbetaler beløbet til din NemKonto. 

NemKonto Support 

Du kan kontakte NemKonto Support på 44 60 63 68 eller support@nemkonto.dk og få oplyst, hvilke 

oplysninger NemKonto-systemet indeholder om dig, og få hjælp til at rette eller slette eventuelt 

forkerte oplysninger. Du kan også selv se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. 

Udbetaling på anden måde end til din NemKonto 

Ønsker du at modtage beløbet på en anden måde end via din NemKonto, skal du kontakte forlaget 

og oplyse, hvordan du ønsker at modtage beløbet. 

Mere information 

Du kan finde mere information om NemKonto-systemet på www.nemkonto.dk. Du kan også læse 

mere om reglerne om NemKonto-ordningen i Lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse 

nr. 798 af 28. juni 2007). 


