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Allonge til revisorerklæring for Studie+ pr. 30. marts 2022 

   

30. marts 2022 

Vi har gennemgået processen for IST ApS’s sletning af personoplysninger jf. den betingede 
godkendelse af Studie+ fra STIL: 

Anvendelsen af systemet er betinget. Det betyder, at institutionerne vil kunne anvende 
systemet til studieadministration af de omfattede uddannelser på betingelse af, at IST 
senest den 1. april 2022 har etableret fuld understøttelse i Studie+ af sletning af 
personoplysninger i overensstemmelse med kravene i systemrevisionsbekendtgørelsens 
bilag 1, afsnit 2.2. 

IST ApS har til opfyldelse heraf gennemført følgende aktiviteter: 

 Kortlægning af persondata i applikationen på tværs af de moduler, som er i scope for 
revisionserklæringen.  

 Haft løbende dialog med STIL og skolerne om slettefrister for de pågældende typer af 
data.  

 Etableret oversigt over datagrupper med de slettefrister, som Studie+ er konfigureret 
til at kunne overholde. 

Der er etableret to typer af slettefunktioner i Studie+: 

 Manuel sletning – hvor alt data på enten en elev eller en medarbejder slettes 
 Automatisk sletning – hvor data søges bredt ud for hele skolen ud fra de slettefrister, 

som er defineret i Studie+ ud fra lovkrav eller anbefaling fra IST ApS.  

Manuel og automatisk sletning er implementeret på henholdsvis medarbejder og elev som 
indgangsnøgle. Der etableret følgende datagrupper: 

 Medarbejder 
o Anonymisering 
o Arbejdstid 
o Eksamensplaner 
o Samtaler 
o FLEX 
o Rapportgenerator 
o Optagelsesmodul 
o Skema 
o Stamdata 

 Elev 
o Anonymisering 
o Eksamensplaner 
o Elevnoter 
o Uddannelsesaftaler 
o Ikke afsluttede karakterer (EUD & FGU) 
o Ikke-beståede AMU-bedømmelser 
o Bestående AMU-bedømmelser 
o Afsluttende karakterer (EUD & FGU) 
o Afsluttende karakterer (AMU) 
o Fravær (GYM) 
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o Fravær (EUD, FGU og AMU) 
o Forløbsplaner (FGU) 
o Skoleforløbs-, aktivitets- og praktikplacering 
o US2000 transaktionsspor 
o Opgaver 
o Samtaler 

Vi har testet stikprøvevist, at datasletning kan ske.  

Der arbejdes løbende på at tilføje nye datagrupper til datasletning.  

Det er skolernes ansvar at bruge disse funktioner og tage aktivt stilling til de data, som kan 
udsøges ved de to funktioner. 

Revisionserklæringen vil blive opdateret i overensstemmelse med ovenstående ved næste 
gennemgang. 

 

Aarhus, 30. marts 2022 
PricewaterhouseCoopers 
statsautoriseret revisionspartnerselskab 

  

 

Jesper Parsberg Madsen  

statsautoriseret revisor 
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