
 

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 
Strandvejen 44, 2900 Hellerup 
T: 3945 3945, F: 3945 3987, www.pwc.dk 
 

IST ApS 
Gammel Marbjergvej 9,  
4000 Roskilde 
   
 
 
29. oktober 2021 
 
 
 
Tillæg (29 oktober 2021) til ISAE 3000 GDPR type 1-erklæring fra uafhængig revisor 
vedrørende informationssikkerhed og foranstaltninger pr. 1. maj 2021 i henhold til da-
tabehandleraftale med dataansvarlige 
 
Vi har den 27. oktober 2021 efter aftale med IST ApS foretaget gennemgang og test af følgende: 
 
Kontrolmål B:  Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har imple-
menteret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed. (kontrol nr. B.14) 
 
Vores arbejde har omfattet følgende handlinger:  
 
1. Interview af nøglemedarbejdere hos IST 
2. Stikprøvevis test af funktionalitet. 
 
Udførte arbejdshandlinger 

Interview af nøglemedarbejdere hos IST 
Vi har afholdt møde med IST’s nøglemedarbejdere, vedrørende kontrol nr. B.14 for at opnå forståelse 
af, hvordan løsningerne er implementeret. 
 
Stikprøvevis test af funktionalitet 
Kontrolmål B:  
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske 
foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed. 

 
Nr. Kontrol PwC Test Resultat af test 
B.14 Adgang til systemer og databaser, 

hvori der sker behandling af per-
sonoplysninger, der medfører høj 
risiko for de registrerede, sker 
som minimum ved anvendelse af 
to-faktorautentifikation. 

 

Inspiceret, at der foreligger for-
maliserede procedurer, der sik-
rer, at to-faktorautentifikation 
anvendes ved behandling af 
personoplysninger, der medfø-
rer høj risiko for de registre-
rede. 
 
Inspiceret, at brugernes adgang 
til at udføre behandling af per-
sonoplysninger, der medfører 
høj risiko for de registrerede, 
alene kan ske ved anvendelse af 
to-faktorautentifikation. 

Gennemgang har ikke givet an-
ledning til bemærkning. 

 
 
 



  

2 af 2 

Resultaterne af vores gennemgang er blevet drøftet med de systemansvarlige hos IST i forbindelse med 
færdiggørelsen af dette tillæg.  

Revisionserklæringen vil blive opdateret i overensstemmelse med ovenstående ved næste gennem-
gang. 
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