
 

SmartTID ApS - Østerbrogade 11 - DK-7200 Grindsted - CVR: 35375562 - Tlf.: +45 70 200 795 - info@smarttid.dk - www.smarttid.dk 

Intern revisions erklæring 
 

Ifm. årlig intern revision er følgende punkter kontrolleret jf. vores databehandleraftale 

Bilag ll: 
Betingelser for brug af underdatabehandlere Underdatabehandlere Kommentarer 

 
Databehandleren har den dataansvarliges generelle 
godkendelse til at gøre brug af underdatabehandlere. 
Databehandleren skal dog underrette den 
dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer 
vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre data 
behandlere og derved give den dataansvarlige 
mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne 
ændringer. En sådan underretning skal være den 
dataansvarlige i hænde minimum 3 måneder før 
anvendelsen eller ændringen 
skal træde i kraft. 

Den dataansvarlige har ved 
databehandleraftalens ikrafttræden godkendt 
anvendelsen af følgende underdatabehandlere: 

Microsoft Azure 
· Hosting med fysisk placering af servere i Holland 
· back-up 

 

Den dataansvarlige har ved 
databehandleraftalens ikrafttræden 
specifikt godkendt anvendelsen af 
ovennævnte underdatabehandlere til 
netop den behandling, som er 
beskrevet ud for parten. 
Databehandleren kan ændre 
underdatabehandlere efter den 
omtalte proces. 

 

 

Bilag lll 
Punkt ll fra databehandleraftalens 
bilag IIl - behandlingssikkerhed 

Kommentar Kontrolleret hvordan Kontrolleret 

Arbejdsbetinget adgang Før kontrol med afviste loginforsøg i Azure 
AD 

Tjek udvalgte brugere i Azure AD om 
der ikke findes afviste loginforsøg 

Tjekket MMB og CB 
14-09-2020/PC 

Al datatransmission af data sker 
krypteret 
 
 
 
 
 

Adgang til data sker via Secure Remote 
Desktop fra Microsoft, vores web portal 
(https://smartportal.smarttid.dk/), evt. 
lokal installeret SmartTID Windows klient, 
apps i form af SmartTID Phone og SmartTID 
Terminal. Alt sker via krypterede https 
forbindelser. Alt kommunikation til SQL-
servere er krypteret med certifikat og 

Tjek at ”encrypt option” er sat til 
TRUE på samtlige connections med 
følgende script på samtlige SQL-
servere: 
SELECT session_id,  
       connect_time,  
       protocol_type,  
       encrypt_option,  

Tjekket 24-08-2020/PC 

https://smartportal.smarttid.dk/
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”Force encryption” aktiveret på SQL 
serveren 

       last_read,  
       client_net_address 
FROM sys.dm_exec_connections; 
 
Tjek at alle web service connections 
er sat til HTTPS i kundedatabasen 

De elektronisk registrerede 
oplysninger er lagret på en server, 
hvorpå der er installeret aktive 
virusscannere med henblik på 
løbende automatisk viruscheck mv. 

Alle serverer i vores Microsoft Azure setup 
er installeret med Windows Defender fra 
Microsoft.  

Tjek at samtlige servere har nyeste 
version af Microsoft Defender 

Version 1.323.712.0 af 
07-09-2020 
 
Tjekket 08-09-2020/PC 

Der er etableret backup og 
genetableringsprocedure for alle 
servere 

Der foretages backup af alle SQL-databaser 
hver dag. De daglige backups gemmes i 14 
dage. Vi gemmer seneste 14 dage, 8 
ugebackups (lørdage), 6 måneds backups 
og 1 årsbackup 

Restore en tilfældig udvalgt SQL-
database på hver SQL server og tjek 
der kan logges ind med Windows 
klient eller web portal alt efter hvad 
kunden bruger 

Restore af en udvalgt 
SQL- database foretaget 
på alle SQL servere 
Foretaget 25-08-
2020/PC 

Opbevare persondata i SQL-
databaser designet til at behandle 
data til tidsregistrering. 

Databasen er designet fra bunden med det 
ene formål for øje at håndtere og behandle 
tidsregistrering 

Alle kunder kører på samme version 
af SQL- databasen 

Alle kører med database 
version 6.17.68 
 
Tjekket 06-07-2020/PC 

Der er alene adgang til 
arbejdsstationer med individuelt 
brugernavn og password 

Alle har egen Windows PC som logger på 
via Office 365 styret adgang (AD) 

Tjek udvalgte brugere i Azure AD at 
de kun anvender PC’ere udleveret af 
SmartTID til login 

Tjekket FDP, AM, BKF 
 
den 14-09-2020/PC 

Arbejdsstationer har screensaver 
password, og der er installeret 
antivirus program 

Alle medarbejdernes arbejds PC’ere er 
installeret med McAfee Small Business – PC 
Security og med screensaver der aktiveres 
automatisk efter 10 minutter uden aktivitet 
med krav om login når PC’en aktiveres igen. 

Tjek ”Min konto” på mcafee.com at 
alle interne brugere har McAfee 
aktivt og opdateret. Lav stikprøver 
på at brugere har aktiveret 
screensaver med beskyttelse af 
adgangskode 

Tjekket af alle brugere 
kører McAfee på deres 
arbejds PC 
 
Kontrol tjek af aktiv 
screensaver hos KWS og 
BKF 
 
Tjekket 08-09-2020/PC 

Aftalt procedure for at låse 
arbejdsstation når denne forlades 

Alle er instrueret i at deres PC skal låses når 
den forlades. Der forefindes internt instruks 
på dette. 

Tjek at link er tilgængelig Tjekket 08-09-2020/PC 
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https://internal.smarttid.dk/interne-
retningslinjer/screen-saver-must-
be-active 
 

Adgang er baseret på bruger id og 
et personligt password, der er 
minimum 8 antal tegn med høj 
kompleksitet, som løbende skiftes. 

Alle brugere tvinges til at skifte password 
hver 3. måned. 

Tjek at alle interne brugere er 
medlem af gruppen ”Internal users” 
i ”Password Settings Container” 

Tjekket 07-09-2020/PC 

Der foretages kontrol med afviste 
adgangsforsøg 

SQL logs tjekkes regelmæssigt for ”Login 
failed for user”. Windows event viewer 
chekkes ligeledes regelmæssigt for fejlede 
loginforsøg 

 Intet usædvanligt i logs 
 
Tjekke 02-09-2020/PC 

Afviste adgangsforsøg logges Vi logger afviste forsøg på login på vores 
SQL servere og når der logges på via 
Remote Desktop. 

 Intet usædvanligt i logs 
 
Tjekke 02-09-2020/PC 

Der bruges VPN og kryptering i 
forbindelse med 
fjernarbejdspladser og andre 
mobile enheder. 

Enhver adgang til persondata sker i dag 
udelukkende via Secure Remote Desktop 
fra Microsoft, vores web portal 
(https://smartportal.smarttid.dk/), apps i 
form af SmartTID Phone og SmartTID 
Terminal. Alt sker via krypterede https 
forbindelser. Alt kommunikation til SQL-
servere er krypteret med certifikat og 
”Force encryption” aktiveret på SQL 
serveren 

 Tjekket 24-08-2020/PC 
 
Som del af punktet ” Al 
datatransmission af 
data sker krypteret” 

Alle databehandlerens ansatte, 
som har adgang til den 
dataansvarliges data er underlagt 
tavshedspligt. 

Databehandlerens ansatte underskriver 
kontrakt omkring tavshedspligt ved 
ansættelse 

Af ansættelseskontrakten fremgår 
bl.a. ”xxx forpligter sig til at iagttage 
den strengeste tavshed med hensyn 
til alle oplysninger”  

Tjekket FP og MMB den 
08-09-2020/PC 
 
 

Opretholde automatisk 
overvågning af systemet, som 
adviserer om fejl døgnet rundt. 

Vi anvender PRTG overvågning af serverer, 
web services, databaser som døgnet rundt 
adviserer omkring problemer via mail og 
notifikationer på mobil. 

Tjek at alle serverer er med på PRTG 
og tjek at der ikke er nogle med fejl 

Tjekket 04-09-2020/PC 

https://internal.smarttid.dk/interne-retningslinjer/screen-saver-must-be-active
https://internal.smarttid.dk/interne-retningslinjer/screen-saver-must-be-active
https://internal.smarttid.dk/interne-retningslinjer/screen-saver-must-be-active
https://smartportal.smarttid.dk/
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Opbevarer udelukkende data i 
SQL-databaser designet til at 
behandle data til tidsregistrering. 

Alle data vedr. registrering og behandling af 
persondata opbevares i SQL databaser. 
Hver kunde har sin egen database 

 Alle kører med database 
version 6.17.68 
 
Tjekket 06-07-2020/PC 

 

Punkt lll fra 
databehandleraftalens bilag IIl – 
Opbevaringsperiode/sletterutine 

Kommentarer Kontrolleret hvordan Kontrolleret 

Personoplysningerne opbevares 
hos databehandleren, indtil den 
dataansvarlige anmoder om at få 
oplysningerne slette eller 
tilbageleveret. 

Ved ophør af tjenesterne vedrørende 
behandling forpligtes databehandleren til, 
efter den dataansvarliges valg, at slette 
eller tilbagelevere alle personoplysninger 
til den dataansvarlige, samt at slette 
eksisterende kopier, medmindre EU-retten 
eller national ret foreskriver opbevaring af 
personoplysningerne. 

Tjek at link er tilgængelig 
 
https://internal.smarttid.dk/interne-
retningslinjer/sletning-af-persondata 
 

08-09-2020/PC 

 

Punkt lV fra 
databehandleraftalens bilag IIl 

Kommentarer Kontrolleret hvordan Kontrolleret 

Instruks eller godkendelse 
vedrørende overførsel af 
personoplysninger til tredjelande. 

Databehandleren kan uden videre anvende 
Microsoft Azure eller anden tilsvarende 
cloudløsning, selvom dette medfører 
afgivelse af data til tredjelande. Herudover 
skal Databehandleren i rimeligt omfang 
begrænse overførsel af personoplysninger 
til usikre tredjelande og må kun overføre 
personoplysninger, såfremt 
databehandleren på forhånd kan påvise et 
overførselsgrundlag efter 
databeskyttelsesforordningens kapitel 5. 

Microsofts revisions og 
certificeringsrapporter: https://aka.
ms/stp 

Henviser til Microsofts 
revisions og 
certificeringsrapporter 

 

  

https://internal.smarttid.dk/interne-retningslinjer/sletning-af-persondata
https://internal.smarttid.dk/interne-retningslinjer/sletning-af-persondata
https://aka.ms/stp
https://aka.ms/stp
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Punkt V fra databehandleraftalens 
bilag IIl 

Kommentarer Kontrolleret hvordan Kontrolleret 

Nærmere procedurer for den 
dataansvarliges tilsyn med den 
behandling, som foretages hos 
databehandleren 

Den dataansvarlige eller en repræsentant for den 
dataansvarlige kan årligt foretage et fysisk tilsyn 
vedrørende overholdelsen af denne 
databehandleraftale hos databehandleren. Ud over 
det planlagte tilsyn, kan der føres tilsyn med 
databehandleren, når der efter den 
dataansvarliges vurdering opstår et behov herfor. 
Den dataansvarliges eventuelle udgifter i 
forbindelse med et fysisk tilsyn afholdes af den 
dataansvarlige selv. Databehandleren er dog 
forpligtet til at afsætte de ressourcer 
(hovedsageligt den tid), der er nødvendig for, at 
den dataansvarlige kan gennemføre sit tilsyn. 

Der vil en gang årligt blive 
udarbejdet en intern 
revision, som kan hentes på 
SmartTIDs hjemmeside 
under ”intern revision” 

Sidste rapport pr. 09-
09-2020/PC 

 

 

Punkt Vl fra 
databehandleraftalens bilag IIl 

Kommentarer Kontrolleret hvordan Kontrolleret 

Nærmere procedurer for tilsynet 
med den behandling, som 
foretages hos eventuelle 
underdatabehandlere 

Databehandleren eller en repræsentant for 
databehandleren foretager efter anmodning fra 
den dataansvarlige, dog maksimalt en gang om 
året et fysisk tilsyn vedrørende overholdelsen af 
denne databehandleraftale hos 
underdatabehandleren. Dokumentation for de 
afholdte tilsyn sendes snarest muligt til orientering 
hos den dataansvarlige. Den dataansvarlige kan – 
hvis det findes nødvendigt – vælge at initiere og 
deltage på en fysisk inspektion hos 
underdatabehandleren. Dette kan blive aktuelt, 
såfremt den dataansvarlige vurderer, at 
databehandlerens tilsyn med 

Der vil en gang årligt blive 
udarbejdet en intern 
revision, som kan hentes på 
SmartTIDs hjemmeside 
under ”intern revision” 

Sidste rapport pr. 09-
09-2020/PC 
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underdatabehandleren ikke har givet den 
dataansvarlige tilstrækkelig sikkerhed for, at 
behandlingen hos underdatabehandleren sker i 
overensstemmelse med databehandleraftalen. Den 
dataansvarliges eventuelle deltagelse i et tilsyn hos 
underdatabehandleren ændrer ikke ved, at 
databehandleren også herefter har det fulde 
ansvar for underdatabehandlerens overholdelse af 
databeskyttelseslovgivningen og 
databehandleraftalen. Databehandlerens og 
underdatabehandleres eventuelle udgifter i 
forbindelse med afholdelse af et fysisk tilsyn/en 
inspektion hos underdatabehandleren er den 
dataansvarlige uvedkommende – uanset at den 
dataansvarlige har initieret og eventuelt deltaget 
på et sådant tilsyn 

 

Underskrevet af ledelsen 

Grindsted den 21. september 2020 

 

Direktør 

 

 


