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Ledelsens udtalelse
Unik Syst em Design A/ S (Unik) behandler personoplysninger på vegne af Uniks kunder i henhold til soft wareløsningerne Unik Advosys og Unik Bolig.
Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for dataansvarlige, der har anvendt Unik Advosys og/ eller Unik Bolig, og som har en t ilstrækkelig forståelse t il at vurdere beskrivelsen sammen med anden information, herunder informat ion om kontroller, som underleverandører og Uniks kunder selv har udført
ved vur dering af, om kravene i EU's foror dning om ” Beskyt telse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger” (herefter ” databeskyt telsesforordningen” ) er overholdt .
Unik anvender Sent ia, som varetager drift en af den underliggende infrastruktur t il Unik Hosting. Beskrivelsen i sektion 3 medt ager kun kontrolmål og kontrolaktiviteter hos Unik og medtager således ikke kont rolmål og underliggende kontrolaktiviteter hos Sentia. Beskrivelsen angiver også, at visse kontrolmål,
der er specificeret i beskrivelsen, kun kan nås, hvis underleverandørers kontroller, der forudsæt tes i designet af vores kont roller, er passende designet og fungerer effektivt. Beskrivelsen omfatt er ikke kont rolaktivit et er udført af underleverandører.
Beskrivelsen angiver, at visse kontrolmål, der er specificeret i beskrivelsen, kun kan opnås, hvis komplement erende kontroller hos Uniks kunder, der forudsæt tes i designet af Uniks kont roller, er passende designet og fungerer effektivt sammen med relaterede kontroller hos Unik. Beskrivelsen omfat ter ikke
kont rolakt iviteter udført af Uniks kunder.
Unik bekræfter, at :
a)

Den medfølgende beskrivelse i sekt ion 3 giver en ret visende beskrivelse af Unik Advosys og Unik
Bolig, der har behandlet personoplysninger for Uniks kunder pr. 30. november 2020. Kriterierne
anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:
(I)

Redegør for, hvordan aktivitet er og kontroller var udformet og implementeret, herunder redegør for:
i.

De t yper af ydelser, der er leveret , herunder t ypen af behandlede personoplysninger.

ii.

De processer i både it -systemer og manuelle syst emer, der er anvendt til at igangsæt te,
regist rere, behandle og om nødvendigt korrigere, slet te og begrænse behandling af personoplysninger.

iii.

De processer, der er anvendt for at sikre, at den foretagne databehandling er sket i henhold til kontrakt , inst ruks eller aftale med den dataansvarlige.

iv.

De processer, der sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig t il fortrolighed eller er underlagt en passende lovbest emt tavshedspligt.

v.

De processer, der ved ophør af databehandling sikrer, at der eft er den dataansvarliges
valg sker sletning eller tilbagelevering af alle personoplysninger t il den dataansvarlige,
medmindre lov eller regulering foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

vi.

De processer, der i t ilfælde af brud på persondatasikkerheden understøt ter, at den dataansvarlige kan foretage anmeldelse t il tilsynsmyndigheden samt underret telse t il de registrerede.

vii.

De processer, der sikrer passende tekniske og organisat oriske sikringsforanstaltninger
for behandlingen af personoplysninger under hensynt agen til de risici, som behandling
udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintet gørelse, t ab, ændring, uaut oriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmit teret, opbevaret eller på
anden måde behandlet .

viii.

Ydelser udført af underleverandører, hvis relevant , herunder om de er medtaget efter
helhedsmetoden eller udeladt efter par tielmetoden.

ix.

Kontroller, som vi med henvisning til Unik Advosys’ og Unik Boligs afgrænsning har forudsat ville være implementeret af de dat aansvarlige, og som, hvis det er nødvendigt for at
nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er ident ificeret i beskrivelsen.
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x.

Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyt tede forretningsgange) og kommunikation, kont rolakt iviteter og overvågningskontroller, som har været relevant e for behandlingen af personoplysninger.

(II) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af den beskrevne behandling af personoplysninger under hensyntagen t il, at beskrivelsen er udar bejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og derfor ikke kan omfat te et hvert aspekt ved behandlingen af personoplysninger, som den enkelt e dataansvarlige måt te
anse for vigt igt efter deres særlige forhold.
b)

De kontroller, der knyt ter sig t il de kont rolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet pr. 30. november 2020, hvis relevant e kont roller hos underleverandører
fungerer effektivt, og hvis kunder har udført de komplementerende kont roller, som forudsæt tes i
designet af Uniks kont roller pr. 30. november 2020. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse
var, at:
(I)

de risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificerede.

(II) de identificerede kontroller ville, hvis udført som beskrevet , give høj grad af sikkerhed for, at de
pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kont rolmål.
c)

Der er et ableret og opretholdt passende tekniske og organisatoriske foranst altninger med henblik
på at opfylde aftalerne med de dat aansvarlige, god databehandlerskik og relevante krav til dat abehandlere i henhold t il databeskyt telsesforor dningen.

Vejle, den 22. december 2020
Unik Syst em Design A/ S

J ens Find
Adm. direkt ør
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Uafhængig revisors erklæring
Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og tekniske foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med Unik System Design A/ S’ kunder.

Til: Unik System Design A/ S og Unik System Design A/ S’ kunder
Omfang

Vi har fået som opgave at af give erklæring om Unik System Designs (heref ter Unik) beskrivelse af Unik
Advosys og Unik Bolig i sektion 3 i henhold til behandling af personoplysninger og om udformningen og
implementeringen af kont roller, der knyt ter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.
Vi har ikke udført handlinger vedrørende funktionaliteten af de kont roller, der indgår i beskrivelsen, og
udtrykker derfor ingen konklusion herom.
Beskrivelsen angiver, at visse kontrolmål, der er specificeret i beskrivelsen, kun kan opnås, hvis komplement erende kontroller hos Uniks kunder, der forudsæt tes i designet af Uniks kont roller, er passende designet og fungerer effektivt sammen med relaterede kontroller hos Unik. Vores handlinger har ikke omfatt et kontrolaktivitet er udført af Uniks kunder, og vi har ikke vurderet egnetheden af design eller den
operationelle effektivit et af kontrolaktivit et er hos Uniks kunder.
Unik anvender Sent ia, som varetager drift en af den underliggende infrastruktur t il Unik Advosys og Unik
Bolig. Beskrivelsen i sekt ion 3 medtager kun kont rolmål og relaterede kontroller hos Unik og medtager
således ikke kontrolmål og relaterede kontroller hos Sentia. Beskrivelsen angiver også, at visse kontrolmål, der er specificeret i beskrivelsen, kun kan nås, hvis underleverandørers kont roller, der forudsæt tes
i designet af Uniks kontroller, er passende designet og fungerer effektivt sammen med de relaterede
kont roller hos Unik. Vores handlinger har ikke omfat tet kontrolaktivit eter udført af Sentia, og vi har ikke
vurderet egnet heden af design eller den operationelle effektivit et af kontrolaktivit eter hos underleverandører.
Oplysningerne medtaget i sektion 5 er præsenteret af ledelsen af Unik med henblik på at give supplerende oplysninger og er ikke omfat tet af Uniks beskrivelse. Informat ion om Uniks Ledelseskommentarer
t il afvigelser i erklæringen pr. 30 november 2020 har ikke været omfat tet af vores handlinger om Uniks
beskrivelse, og vi har ikke vurderet egnet heden af design eller den operat ionelle effekt ivitet af kont rolakt ivit eter og udtrykker derfor ingen konklusion herom.
Uniks ansvar

Unik er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse i sekt ion 1, herunder fuldst ændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret ; for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfat t er; for at anføre kont rolmålene; ident ifikat ion af de risici, der påvirker opnåelsen af kont rolmålene; udvælgelsen af de kriterier, der er præsenteret i ledelsens udt alelse,
samt for at udforme, implement ere og effektivt udføre kontroller for at opnå de anførte kontrolmål.
Vores uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i IESBA’s et iske regler, som er baseret
på de grundlæggende principper om int egrit et, objektivitet , faglig kompetence og fornøden omhu, fort rolighed og professionel adfærd.
Vi anvender ISQC 1 og opretholder derfor et omfat t ende syst em for kvalitetsst yring, herunder dokument erede politikker og procedurer for overholdelse af etiske regler, faglige standarder samt gældende
krav ifølge lov og øvrig regulering.
Vores ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om Uniks beskrivelse samt
om udformningen af kontroller, der knyt ter sig til de kontrolmål, der er anfør t i denne beskrivelse.
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre er klæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsent lige henseender er ret visende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet.
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En er klæringsopgave med sikkerhed om at afgive er klæring om beskrivelsen og udformningen af kont roller hos en databehandler omfat ter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i dat abehandlerens beskrivelse i sektion 3 samt for kont rollernes udformning. De valgte handlinger afhænger
af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er ret visende, og at
kont rollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne t ype omfatt er endvidere vurdering af den samlede præsentat ion af beskrivelsen, egnetheden af de heri anførte
mål samt egnetheden af de kriterier, som databehandleren har specificeret og beskrevet i sekt ion 1.
Som nævnt ovenfor har vi ikke udført handlinger vedrørende funktionaliteten af de kontroller, der indgår i beskrivelsen, og udt rykker derfor ingen konklusion herom.
Det er vores opfat telse, at det opnåede bevis er t ilst rækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores
konklusion.
Begrænsninger i kontroller hos en dataansvarlig

Uniks beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige
og omfat t er derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter, som hver enkelt dataansvarlig måt te anse for vigt ige efter deres særlige forhold. Endvidere vil kont roller hos en dat abehandler som følge af deres art
muligvis ikke forhindre eller opdage alle brud på persondatasikkerheden.
Konklusion

Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i ledelsens udt alelse. Det er vores opfat telse,
(a) at beskrivelsen i afsnit 3 af Unik Advosys og Unik Bolig, således som denne var udformet og implementeret pr. 30. november 2020, i alle væsentlige henseender er retvisende, og
(b) at kont rollerne, som knyt t er sig t il de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige
henseender var hensigtsmæssigt udformet pr. 30. november 2020, hvis relevante kontroller
hos underleverandører fungerer effektivt , og hvis dat aansvarlige har designet og implementeret de komplementerende kontroller, der forudsæt tes i designet af Uniks kont roller pr. 30. november 2020.
Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kont roller, der blev test et, samt ar ten, den tidsmæssige placering og resultater af disse
t ests fremgår af sektion 4.
Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kont roller i sektion 4 er udelukkende tiltænkt dataansvarlige,
der har anvendt Uniks ydelser, som har en t ilstrækkelig forst åelse t il at overveje den sammen med anden information, herunder informat ion om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført , ved vurdering af, om kravene i databeskyt telsesforordningen er overholdt.

Aarhus, 22. december 2020
EY Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr.: 30 70 02 28

Per Højmark
st atsaut. revisor
mne9230

Karsten Hybel
Senior manager, CISA
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Systembeskrivelse
Kontrollerne i denne rappor t er baseret på kravene t il de tekniske og or ganisatoriske foranstaltninger
nævnt i Uniks standarddat abehandleraftale med deres kunder. Udvælgelsen af kontroller sket på basis
af en risikovurdering, hvor de mest relevante it -generelle kont roller er udvalgt .
Databehandler behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige med det for mål at opfylde
af taler mellem den dat aansvarlige og databehandleren om databehandlerens levering af og suppor t på
systemerne Unik Advosys og Unik Bolig med tilhørende infrast ruktur. For nogle dataansvarlige vil der
endvidere være en Unik Hosting-aftale om drift safvikling af disse systemer.
Unik behandler personoplysninger i forbindelse med udførelse af opgaver, der ligger inden for rammerne af de i Hovedaft alen beskrevne t jenesteydelser og leverancer. Formålet for databehandlingen er
derfor overordnet set, at databehandleren kan forest å levering af de aftalte tjenest eydelser og leverancer samt varetage sine forpligtelser over for den dataansvarlige bedst muligt , herunder yde den bedst
mulige drift, support og programservice.
Databehandling

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primær t
om behandlinger, der måt te opst å i relation t il drift, support eller service på Unik Bolig eller Unik Advosys med t ilhørende infrast ruktur.
Databehandleren indestår alene for int egritet en af systemerne Unik Advosys og Unik Bolig og kan ikke
administrere eller i det daglige behandle personoplysningerne, der måt te indgå i den dataansvarliges
system.
Behandlinger vil derfor primært opst å i de t ilfælde, hvor der på baggrund af en et ableret aftale, ar bejdes
i kundens syst emer gennem en online-forbindelse i forbindelse med support eller service. Disse behandlinger kan bl.a. inkludere redigering, organisering, tilpasning eller ændring og søgning.
For kunder i Unik Hosting vil der derudover være behandlinger, der har karakter af opbevaring og drift
for den dataansvarlige.
Personoplysninger

Typen af personoplysninger, der behandles:

►

Almindelige personoplysninger, herunder navne- og adresseoplysninger, regist reringsoplysninger,
herunder CVR-numre (enkelt mandsvirksomhed), kommunikat ionsoplysninger (telefon, mobil, mail,
fax osv.), kopi af legitimat ion (fx pas) til hvidvask, saldo- og betalingsoplysninger, herunder kontooplysninger og opkrævningsoversigt , inkassooplysninger (herunder RKI-regist rering), oplysninger
vedrørende gældssanering, medlemstatus for ansøgere (ind- og udmeldelsesdat o, husst andens
st ørrelse, ansøger t ype, opnoteringer osv.), oplysninger om lejemål og bi-lejemål og lejemålshistorik, herunder diverse kommunikat ion med lejer.

►

Andre personlige oplysninger, herunder CPR-numre.

Unik har ingen mulighed for at kont rollere eller regulere, hvad der skrives i frit ekstfelter og t ilknyt tede
dokumenter – men Uniks systemer er ikke designet til at indeholde følsomme oplysninger.
Kategorier af regist rerede personer omfatt et af databehandleraft alen:

►

For Unik Advosys:

-

►

Kredsen af registrerede udgør fortrinsvist den Dataansvarliges ansat te, jobansøgere, prakt ikant er, klienter, sagsparter, sagsmodpart er (tredjemand), vidner, kreditorer og debitorer, arvinger, leverandører og samarbejdspar tnere.

For Unik Bolig:

-

Kredsen af registrerede udgør fortrinsvist den Dataansvarliges ansat te, jobansøgere, prakt ikant er, lejere, kreditorer og debit orer, leverandører og samarbejdspartnere.
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Praktiske tiltag

Der er formuleret og implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikker behandling af personoplysninger. Disse foranstaltninger er udarbejdet på baggrund af anerkendt e branchestandarder og retningslinjer fra databeskyt telsesforordningen og tilsynsmyndigheden.
Foranstaltningerne er fastholdt i et dokumenthierarki, hvor de overordnede polit ikker for virksomheden
er beskrevet i henholdsvis Informationssikkerhedspolit ikken og Persondatapolitikken. Begge politikker er
godkendt af ledelsen og er de overor dnede, strategiske dokumenter for databehandlerens foranst altninger omkring og håndtering af persondat a.
Disse politikker er forankret i vir ksomheden gennem en række områdespecifikke vejledninger og instrukser, samt en mere generel håndbog, der alle udspringer af de overordnede polit ikker. Alle medarbejdere
er bekendt med vejledningerne, instrukserne og håndbogen, der tillige altid er t ilgængelige til opslag, da
de ligger på intranet tet. Det er indholdet af disse dokumenter, både den formelle og den løbende awareness-træning af medarbejdere tager udgangspunkt i.
Der er udarbejdet en backup- og rest ore-strategi, som er forankret i Int ern IT. Ledelsen og relevante
medarbejdere er bekendt med indholdet af disse.
Risikovurdering

For hver behandlingsaktivitet er der foret aget en vurdering af sandsynligheden for, at der sker tab af
fortrolighed, integrit et eller tilgængelighed. I denne vurdering er der t aget udgangspunkt i kendt e, pot ent ielle trusler og i de foranst altninger, der er implementeret for at beskyt te oplysningernes fortrolighed, integrit et og t ilgængelighed. Der er tillige foretaget en vurdering af, hvad konsekvensen for de regist rerede potent ielt ville være ved t ab af fort rolighed, integrit et eller t ilgængelighed. Vurderingen er baseret på, om oplysningerne er almindelige, fortrolige eller følsomme og de eventuelle indirekte konsekvenser med hensyn til t ypen af persondat a.
Baseret på vur deringen af sandsynligheden og konsekvensen ved behandlingsakt iviteten er der udregnet en risikorating. Disse vurderinger foret ages af de ansvarlige for behandlingsaktivit eterne i samar bejde med de GDPR-ansvarlige. På baggrund af vurderingerne vil der blive igangsat en konsekvensanalyse og en handlingsplan, hvis det vurderes, at risikoen for den konkrete behandling ligger for højt .
Kontrolforanstaltninger

I det følgende refereres der til kontrolaktivitet erne med de referencenumre, som de er beskrevet ud for i
kapitel 4.
Medarbejdere

Alle medar bejdere er underlagt passende tavshedspligt (Kont rolaktivit et A.1). Både i onboarding-processen og gennem én årlig formel awareness-kampagne og løbende awareness træning bliver medar bejderne trænet i behandlingen af persondata (Kontrolaktivitet A.2 og A.3).
Adgang til persondata gives, hvor der foreligger et aftalemæssigt grundlag herfor. Dernæst skal der
være et arbejdsbetinget behov, som st yres gennem ret tighedst ildeling baseret på organisat orisk placering. Det bet yder segment ering mellem Unik Advosys’ og Unik Boligs kundesyst emer, således at alene
medarbejderne i den relevante afdeling kan t ilgå dem. Teknisk Afdeling har som udgangspunkt adgang
t il alle kunders systemer (Kontrolaktivitet D.1 og D.4). Det bet yder ligeledes segmentering mellem udvikling- og driftsmiljø (Kontrolaktivitet G.6).
Både ved t il- og frat rædelse opret ter nærmeste leder en sag hos Intern IT, der opret ter eller nedlægger
brugeren (Kontrolaktivitet D.3).
Minimum én gang årligt kontrolleres det, at alle adgange for alle fratrådte medarbejdere er nedlagt korrekt og rett idigt . Der foretages t illige prøvekont rol af, om nuværende medarbejdere har de korrekte adgangsret t igheder (Kontrolakt ivit et D.2).
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Alle medar bejdere anvender passwor ds, der følger vedtagen politik på området , og som er fastholdt int ernt i en håndbog. Håndbogen foreskriver, at medarbejderes password er personlige og fort rolige og
derfor ikke må udleveres t il andre. Ligeledes anbefales det at undgå at anvende samme password til private og arbejdsmæssige formål (Kont rolakt ivitet C.1 - C.4).
Særlige adgange

I de tilfælde, hvor en kunde specifikt inst ruerer, at deres database skal behandles internt i Uniks systemer, følges en nedskreven proces (Kontrolaktivit et I.3). Processen sikrer, at persondata i databasen bliver anonymiseret , medmindre kunden udt rykkeligt inst ruerer Unik i noget andet . Dat abasen stilles heref ter til rådighed for de medarbejdere, der er specielt udpeget til at skulle have adgang for at løse den
specifikke opgave. Adgang st yres gennem medar bejderens individuelle Windows-login gennem int egrat ed securit y (Kont rolmål F.1 og F.2).
Ingen normale brugerkont i har privilegerede ret tigheder i syst emerne. Der er opret tet særskilte brugerkont i med privilegerede ret tigheder. Det kont rolleres halvårligt , at der kun findes privilegerede brugere
t ilgængelige for medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for det (Kontrolakt ivit et D.4 og F.2).
Fysisk sikkerhed

Der er et ableret passende fysisk sikkerhed, der sikrer, at ingen uvedkommende kan få adgang t il Uniks
lokaliteter. Dett e inkluderer lås på alle døre, hvor til der skal anvendes individuelle nøglebrikker samt syst emnøgle (Kontrolaktivit et B.3 og B.4). Det inkluderer ligeledes passende indbrudsalarmer, som serviceres regelmæssigt (Kontrolaktivitet B.7).
For Uniks eget serverrum, der er placeret på 1. sal for at beskyt te mod oversvømmelse, er der etableret
yderligere lås, så kun medarbejdere med ident ificeret ar bejdsbetinget behov har adgang (Kontrolaktivit et B.1, B.2 og B.5). Her er desuden etableret alarmering for forhøjet temperat ur og fugtighed, som serviceres regelmæssigt (Kontrolaktivitet B.6).
Den fysiske sikkerhed inkluderer desuden, at fysiske, flyt bare, databærende medier bort skaffes på forsvarlig vis (Kontrolaktivit et H.1 og H.2).
Unik Host ing driftsafvikles fra eksternt dat acenter hos Sent ia. Herfra modt ages årligt en revisorerklæring, der gennemgås for at sikre, at den fysiske sikkerhed på stedet lever op til Uniks eget niveau (Kontrolaktivitet J.1).
Teknisk sikkerhed

Der er opsat passende t ekniske foranstaltninger for at beskyt t e mod udefrakommende angreb på både
servere og klient er (Kontrolakt ivitet G.1-G.3). Der er ligeledes opsat tekniske foranstaltninger, der, sammen med almindelig medarbejder-awareness og kommunikation om Uniks ret ningslinjer for behandling
af personoplysninger, skal forhindre medarbejdere i uautoriserede eller uforsætlige ændringer eller misbrug af persondata eller vir ksomhedens øvrige aktiver (Kontrolaktivit et D.4og A.2).
Der er et ableret formel patch management -procedurer for egne systemer og kundesystemer, som Unik
driftsafvikler (Kontrolakt ivitet G.2). Kundesystemer kan alene t ilgås online gennem et værktøj, der tilsikrer, at den enkelt e medarbejder ikke behøver at få kendskab t il logon-credentials hos kunden. Alt tilgang
t il kundesystemer bliver desuden logget gennem vær ktøjet , og loggen monit oreres på anmodning (Kontrolaktivitet G.5).
Der foretages passende backup af både Uniks egne servere og også kundeservere i Hosting. Sidst nævnte overvåger Unik gennem daglige rapporter fra Host ing- leverandør (Kontrolaktivitet J.2 og J.3).
Der foretages en årlig penetrat ionstest på ent en det int erne miljø eller det out sourcede host ingmiljø.
Ekst ern, uvildig par t har i 2020 gennemført intern penet rationstest on premise hos Unik (Kontrolaktivit et G.4).
Hosting

Unik har defineret reglerne for firewallen i Hosting-miljøet , der alene omfat ter Uniks kunder. Leverandøren administrerer denne firewall på vegne af Unik og sender løbende rappor ter herom t il identificerede
nøglepersoner.
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Unik har egne servere, der er dedikeret til Uniks kunder, hos Host ing-leverandøren. De forskellige kundesystemer er adskilt af VLAN-opdeling, og denne segmentering bliver periodisk testet af en ekstern,
uvildig part . Erklæringen omfat t er ikke aktivitet er og kontroller hos serviceleverandører.
Unik får årligt t ilsendt revisionsrapport fra Hosting-leverandøren, der bliver gennemgået for at kontrollere, at leverandøren forsat lever op til kravene for sikkerhed som fastsat i databehandleraftalen (Kontrolaktivitet J.1).
Kryptering

Der er et ableret t ekniske foranstaltninger, der sikrer kryptering af mailkorrespondance efter Datat ilsynets ret ningslinjer på området . Der anvendes bl.a. Vipre Secure Mail t il kryptering af e-mails med TLS
version 1.2 (Kontrolaktivitet I.1-I.3).
De konkrete kontroller fremgår af nærværende erklærings afsnit 4.
Komplementerende kontroller hos de dataansvarlige

Foruden databehandlerens kontrolforanstalt ninger er det den dataansvarliges ansvar at:

►

sikre, at personoplysninger i syst emerne holdes ajourførte.

►

vurdere, hvilke personoplysninger syst emet skal indeholde.

►

have identificeret et formål og en gyldig hjemmel for behandlingerne.

►

sikre, at givne instrukser er lovlige set i forhold t il den t il enhver tid gældende persondataretlige lovgivning.

►

sikre, at instruksen til databehandleren er hensigt smæssig set i forhold t il databehandleraf talen og
hovedydelsen.

►

sikre, at der alene gives adgang til kundeløsningen, som support henvendelsen forudsæt ter.
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4

Tests udført af EY

standarddat abehandleraft ale

I det te afsnit beskrives de af Unik definerede kont rolmål og tilknyt tede kontroller, som sikrer opnåelse af
de enkelte kont rolmål. Herudover beskrives de af EY udførte fakt iske tests af Uniks kontroller samt resultat erne af de udført e t est s.

4.1

Formål og omfang
Vores arbejde blev gennemført i overensst emmelse med ISAE 3000, Andre er klæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger.
Vores test af kontrollers udformning og implementering har omfatt et de kontrolmål og tilknyt tede kont roller, der er udvalgt af ledelsen, og som fremgår nedenfor. Eventuelle andre kont rolmål, tilknyt tede
kont roller og kont roller hos Uniks kunder, der anvender løsningen, beskrevet i afsnit 1, er ikke omfat tet
af vores test .
Vores test af implementering har omfat tet de kontroller, som blev vur deret nødvendige for at kunne
opnå høj grad af sikkerhed for, at de anført e kontrolmål blev nået pr. 30. november 2020.

4.2

Udførte tests
De udførte test s i forbindelse med fast læggelsen af kontrollers udformning og implement ering er beskrevet nedenfor:
Inspektion

Gennemlæsning af dokumenter og rapporter, som indeholder angivelse omkring
udførelse af kontrollen. Det te omfatt er bl.a. gennemlæsning af og st illingt agen til
rapporter og anden dokumentation for at vurdere, om specifikke kontroller er designet , så de kan forvent es at blive effekt ive, hvis de implementeres. Endvidere
vurderes det , om kontroller overvåges og kontrolleres t ilstrækkeligt og med passende intervaller.

Forespørgsler

Forespørgsel af passende personale hos Unik. Forespør gsler har omfat tet spør gsmål om, hvordan kontroller udføres.

Observation

Vi har observeret kont rollens udførelse.
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Kontrolmål A

Der eft erleves procedurer og kontroller, der sikrer, at dat abehandleren har implementeret passende organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.
Nr.

Databehandlerens kontrolaktivitet

Revisors udførte test

Resultatet af revisors test

A.1

Det kontrolleres, at alle medarbejdere underskriver
en fortrolighedsaftale som et led i ansæt telsen.

Forespurgt til procedure i forbindelse med ansæt telse af
nye medar bejdere.

Ingen afvigelser konstateret.

Inspiceret eksempel på, at en nyansat medarbejder har underskrevet en fortrolighedsaf tale.
A.2

Der gennemføres en eller flere awareness-kampagner Forespurgt , om dat abehandleren udbyder awareness-træi årets løb med emner, der relaterer sig til GDPR og it - ning til medarbejderne omfat tende GDPR og generel it -sikkerhed.
sikkerhed

Ingen afvigelser konstateret.

Inspiceret eksempler på stat ist ikker over medarbejdernes
gennemførelse af kontrolspørgsmål i forbindelse med
awareness-træning vedrørende GDPR og generel it -sikkerhed.
A.3

Det kontrolleres, at medarbejdere gennemfører
awareness-træningen vedrørende GDPR og it -sikkerhed.

Inspiceret eksempler på dokument ation for, at der er foret aget opfølgning på medarbejdernes gennemførelse af
awareness-træning vedrørende GDPR og generel it -sikkerhed.

Ingen afvigelser konstateret.
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Kontrolmål B

Der eft erleves procedurer og kontroller, der sikrer, at der er etableret passende fysisk sikkerhed på lokaliteter, hvor der behandles personoplysninger.
Nr.

Databehandlerens kontrolaktivitet

Revisors udførte test

Resultatet af revisors test

B.1

Adgang til Uniks lokale datacenter er begrænset t il
medarbejdere med arbejdsmæssigt behov.

Inspiceret, at adgang t il Uniks lokale datacenter er sikret
via nøglebrik.

Adgang til Uniks lokale datacenter er sikret ved nøglebrik eller systemnøgle.

Inspiceret oversigter over personer med nøglebrik og syst emnøgle, der giver adgang til Uniks lokale datacent er.

Enkelte it -medarbejdere samt den administrerende direktør har adgang t il
Uniks lokale datacenter uden at have et
permanent ar bejdsmæssigt behov.
Ingen yderligere afvigelser konst at eret

B.2

Tildeling af adgang til datacenter kan alene ske efter
henvendelse til den administrerende direktør eller
økonomichefen.

Forespurgt til procedure for tildeling af fysisk adgang til
Uniks lokale datacenter.

Ingen afvigelser konstateret.

B.3

Fysisk adgang til selskabet s domicil i Vejle er sikret
ved nøglebrik samt systemnøgle.

Forespurgt , om f ysisk adgang til selskabet s domicil i Vejle,
uden for normal åbningstid kræver anvendelse af pinkode
sammen med nøglebrik.

Ingen afvigelser konstateret.

Uden for normal åbningstid skal der anvendes pinkode sammen med nøglebrik.

Observeret, at døren til Uniks domicil i Vejle er aflåst , og at
adgang kan opnås ved anvendelse af nøglebrik.

Fysiske nøgler kan alene rekvireres af direkt ionen eller økonomichefen.

Forespurgt til procedure for udlevering af syst emnøgle.

B.5

Loggen over adgang t il datacent er gennemgås og
kont rolleres halvårligt .

Inspiceret, at adgang t il datacent er logges og gennemgås
halvårligt.

Ingen afvigelser konstateret.

B.6

Der er et ableret alarm ved forhøjet temperatur samt
ved fugt og oversvømmelse i dat acentret .

Forespurgt , om der foretages serviceef tersyn og t est af
alarmer i dat acentret .

Ingen afvigelser konstateret.

Der er desuden etableret aftale om eftersyn af nødst rømsanlæg (UPS) og køleanlæg i datacent ret.

Inspiceret aftale om et ablering af serviceaf tale omfat tende
UPS og køleanlæg.

Der er et ableret indbrudsalarm og aftale om, at der
foretages serviceeftersyn heraf.

Inspiceret, at der er etableret indbrudsalarm. Forespurgt,
om der foretages serviceeftersyn og test af indbrudsalarm.

B.4

B.7

Ingen afvigelser konstateret.

Inspiceret, at der foreligger en procedure for anvendelse af
fysisk nøgle.

Ingen afvigelser konstateret.

Inspiceret aftale om et ablering af serviceaf tale omfat tende
UPS og køleanlæg.
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Kontrolmål C

Der eft erleves procedurer og kontroller, der sikrer, at dat abehandleren har implementeret passende sikkerhed for tilgang t il dat abehandlerens systemer, herunder
krav om kvalitet spasswor ds.
Nr.

Databehandlerens kontrolaktivitet

Revisors udførte test

Resultatet af revisors test

C.1

Håndbog for IT og Persondata foreskriver, at medar bejdernes password er personlige og fortrolige.

Inspiceret Håndbog for IT og Persondata vedrørende beskyt telse af brugernes password.

Ingen afvigelser konstateret.

C.2

Unik har fast sat kvalitet skrav til password og implement eret disse i Act ive Direct ory på det interne net værk.

Inspiceret password indst illinger i Active Directory på det
interne net værk.

Ingen afvigelser konstateret.

C.3

Adgang til systemer og dat abaser, hvori der sker behandling af personoplysninger fra et eksternt net værk, er omfat t et af t o-faktor autent ifikation.

Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der
sikrer, at to-faktor autentifikation anvendes ved behandling
af personoplysninger via eksternt netværk.

Ingen afvigelser konstateret.

C.4

Password til syst em- og servicekont i opbevares i et
system, hvor til adgang er begrænset t il udvalgte
medarbejdere.

Forespurgt til procedure for tildeling af adgang af passwor d Ingen afvigelser konstateret.
t il syst em- og servicekont i.
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Kontrolmål D

Der eft erleves procedurer og kontroller, der sikrer, at dat abehandlerens medarbejdere alene har adgang t il systemer, herunder systemer med kundedata, i det omfang, der er arbejdsbet inget behov herfor.
Nr.

Databehandlerens kontrolaktivitet

Revisors udførte test

Resultatet af revisors test

D.1

It -sikkerhedspolit ikken foreskriver, at adgangsret t igheder skal begrænses til den enkelte medarbejders
henholdsvis den ekst erne konsulent s arbejdsmæssige
behov.

Inspiceret it -sikkerhedspolitikken vedrørende tildeling af
adgangsret tigheder til medar bejdere og ekst erne konsulent er.

Vi har konstateret, at der på tidspunkt et for t est ikke foreligger en formel beskrivelse af Uniks håndtering af roller
og ret t igheder, som håndteres via Act ive Directory-sikkerhedsgrupper.

Adgangsret tigheder skal godkendes af medar bejderens leder før t ildeling.
D.2

Brugernes placering i organisatoriske grupper i Act ive Directory revurderes regelmæssigt t il sikring af,
t ildelt e adgangsret tigheder

Forespurgt til procedure for tildeling af adgangsret t igheder.

Ingen yderligere afvigelser konst at eret .
Forespurgt , om der foretages regelmæssig vurdering og
godkendelse af brugernes placering i organisatoriske grupper i Act ive Direct ory.

Ingen afvigelser konstateret.

Inspiceret seneste revurdering af brugerplaceringer.
D.3

D.4

Der er et ableret en formel procedure for opret telse
og nedlæggelse af brugere, der indebærer, at opret t else og nedlæggelse af brugere skal godkendes af
nærmeste leder.

Inspiceret, at der foreligger procedurer for opret t else og
nedlæggelse af brugere og afbrydelse af brugernes adgang
t il syst emer og databaser, som anvendes til behandling af
personoplysninger.

Tildeling og vedligeholdelse af ret t igheder sker via en
manuel proces på grundlag af en service request .

Inspiceret, at der foreligger en formel godkendelse inden
opret telser og nedlæggelser af brugere.

Privilegerede ret tigheder er begrænset til medar bejdere i it -af delingen samt eksterne konsulenter med
arbejdsmæssigt behov.

St ikprøvevist inspiceret, at privilegerede adgangsret tigheder er t ildelt medarbejdere og eksterne konsulenter med et
arbejdsmæssigt behov.

Ingen afvigelser konstateret.

Vi har konstateret, at enkelte medarbejdere, som ikke varetager systemadminist rative funktioner, er tildelt systemadminist rative ret t igheder på det interne
netværk.
Ingen yderligere afvigelser konst at eret .
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Kontrolmål F

Der eft erleves procedurer og kontrollerer, der sikrer hensigtsmæssig og arbejdsbetinget brug af in-house kundedat a, ef ter konkret aft ale med den pågældende dataansvarlige.
Nr.

Databehandlerens kontrolaktivitet

Revisors udførte test

Resultatet af revisors test

F.1

Der foreligger skrift lig politik og procedurer, som indeholder retningslinjer om, at der alene må foretages
behandling af personoplysninger, når der foreligger
en instruks.

Inspiceret Uniks Persondatapolitik.

Ingen afvigelser konstateret.

Nærværende leder gennemgår liste over medarbejdere, der har adgang t il in-house kundedatabaser, og
sikrer, at det alene er medar bejdere med arbejdsbet inget behov.

Forespurgt , om der foretages regelmæssig vurdering og
godkendelse af tildelt e brugeradgange.

F.2

Forespurgt til procedurer, der sikrer, behandling af personoplysninger altid gennemføres ef ter skrift lig instruks.
Unik har oplyst , at der ikke foretages
periodisk opfølgning på brugere og deres ret t igheder.
Ingen yderligere afvigelser konst at eret .
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Kontrolmål G

Der eft erleves procedurer og kontrollerer, der sikrer, at databehandleren har implementeret passende tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.
Nr.

Databehandlerens kontrolaktivitet

Revisors udførte test

Resultatet af revisors test

G.1

Der er for de systemer og databaser, der anvendes til
behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.

Inspiceret, at der er installeret antivirussoftware på klient er, der anvendes ved behandling af personoplysninger,
samt om ant ivirussoftware på klienterne er opdat eret .

Ingen afvigelser konstateret.

G.2

Pat ches til systemer og dat abaser følger fastlagte
Forespurgt , om der foreligger formaliserede procedurer for
procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante håndtering af pat ches t il systemer og databaser.
opdat eringer, herunder sikkerhedspat ches.
Inspiceret, at systemer og databaser er opdateret med seneste pat ches.

Ingen afvigelser konstateret.

G.3

Det int erne netværk hos Unik er sikret med en
firewall, hvori der kun er åbnet for godkendte porte.

Der er på nuværende t idspunkt ikke
etableret en formel proces for administ ration og ændring af firewallen.

Forespurgt til procedure for administ ration og ændring af
firewallen.

Ingen yderligere afvigelser konst at eret .
G.4

Der foretages penet rationstest én gang årligt , ent en
på det out sourcede Hosting-miljø eller på det int erne
netværk.

Forespurgt , om der foretages årlig penetrat ionstest s.

Ingen afvigelser konstateret.

Inspiceret dokumentat ion for senest gennemførte penet rat ionst est i juni 2020.
Forespurgt , om eventuelle svagheder konstateret i forbindelse med de gennemførte penet rationstest er eller vil blive
afhjulpet .

G.5

Der er opsat logning af al tilgang til kundesystemer,
der ligger i kundens eget miljø eller i Unik Hostingmiljø, som sker via RDM.

Forespurgt til opsæt ning af logning af brugerakt iviteter i
systemer og databaser, der anvendes t il behandling af personoplysninger, herunder gennemgang og opfølgning på
logs.

Ingen afvigelser konstateret.

Inspiceret opsæt ning af logning i RDM på det Hostede miljø
samt på SQL-servere.
G.6

Der er et ableret funkt ionsadskillelse mellem udviklings- og drift smiljø. Det te er implementeret i en
change management -procedure for udvikling samt
begrænsning i adgangen til at foretage deployment .

Forespurgt til procedure for test , godkendelse og deployment af ændringer t il Advosys og Bolig4.

Ingen afvigelser konstateret.

Inspiceret, at der foreligger funktionsadskillelse mellem de
forskellige miljøer i forbindelse med udvikling.
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Kontrolmål H

Der eft erleves procedurer og kontrollerer, der sikrer forsvarlig håndtering og afskaffelse af flyt bare medier.
Nr.

Databehandlerens kontrolaktivitet

Revisors udførte test

H.1

Der er kontrol, der sikrer, at flyt bare medier bort skaf- Forespurgt , om der er etableret en procedure for bort skaffes på forsvarlig vis, når der ikke længere er behov
felse af flyt bare medier.
for dem.

Ingen afvigelser konstateret.

H.2

Det kontrolleres, at databærende medier bliver slet t et og dest rueret efter af tale.

Ingen afvigelser konstateret.

Inspiceret eksempel på dokumentat ion for, at data på flyt bare medier er fjernet i henhold t il aft ale.

Resultatet af revisors test
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Kontrolmål I

Der eft erleves procedurer og kontroller, der sikrer, at der er implementeret passende kryptering, hvor det er en del af aft alen.
Nr.

Databehandlerens kontrolaktivitet

I.1

E-mails, der afsendes fra Unik t il de dataansvarlige
via Vipre, krypteres med TLS version 1.2.

Revisors udførte test

Resultatet af revisors test

Inspiceret dokumentat ion for opsætning af kryptering.

Ingen afvigelser konstateret.

Inspiceret eksempel på, at det ikke er muligt at sende personfølsomme dat a via en ikke-krypt eret for bindelse.

I.2

Adgang til at vedligeholde opsætningen hos Vipre er
begrænset til medar bejdere med et arbejdsmæssigt
behov.

Inspiceret, at adgang t il Vipre er tildelt ud fra et arbejdsmæssigt behov.

I.3

Der anvendes secure FTP-server, når den dataansvar- Inspiceret, at der anvendes secure FTP-server ved overførlige overfører kundedatabaser t il Unik.
sel af kundedata.

Ingen afvigelser konstateret.

Ingen afvigelser konstateret.
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Kontrolmål J

Der eft erleves procedurer og kontrollerer, der sikrer, at databehandleren har implementeret passende sikkerhedsforanst altninger for kundedata i det out sourcede
Hosting-miljø.
Nr.

Databehandlerens kontrolaktivitet

Revisors udførte test

J.1

Én gang årligt gennemgås revisorerklæringer fra Sen- Inspiceret dokumentat ion for, at der er gennemgang af de
t ia vedrørende generelle it -kont roller (ISAE 3402)
seneste revisorerklæringer fra Sentia vedrørende generelle
samt overholdelse af GDPR (ISAE 3000).
it -kontroller (ISAE 3402) samt overholdelse af GDPR (ISAE
3000).

Ingen afvigelser konstateret.

J.2

Der tages daglig sikkerhedskopiering af al væsentlig
data i henhold til de indgåede kundeaft aler og interne
ret ningslinjer.

Ingen afvigelser konstateret.

Inspiceret proceduren for backup af systemer og data, her under opsætningen.

Resultatet af revisors test

Inspiceret daglig backuprapport for at sikre, at kundedat a
er inkluderet i den backup.
Inspiceret, at der gennemføres opfølgning på fejlede backupjobs.

J.3

Reetablering af backup testes halvårligt eller ef ter
særlig aftale med kunden.

Inspiceret, at der er gennemført restore-test af backup.

Ingen afvigelser konstateret.
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5

Ledelseskommentarer til afvigelser i ISAE 3000-erklæring pr. 30 november 2020
Informat ionen indeholdt i det t e afsnit 5 er udar bejdet af Unik System Design A/ S for at give yderligere information t il Uniks kunder, der anvender løsningerne. Af snit tet er ikke at betragte som en del af systembeskrivelsen i afsnit 3. Oplysningerne i afsnit 5 er ikke omfat tet af EY’s handlinger, der udføres for at vurdere, om
systembeskrivelsen er ret visende, om kontroller, der underst øt ter de kontrolmål, der er præsenteret i afsnit 4, har været passende udformet og implement eret den
30. november 2020. Således omfat ter EY’s konklusion ikke oplysningerne i afsnit 5.
Kontrolref.

Kontroltekst

Resultat af test

Ledelsens svar

B.1

Adgang til Uniks lokale datacenter er begrænset t il medarbejdere med ar bejdsmæssigt behov.

Enkelte it -medarbejdere samt den administ rerende direktør har adgang til Uniks lokale
datacent er uden at have et permanent ar bejdsmæssigt behov.

Unik opbevarer ikke kundedata i eget datacent er, medmindre der er indgået særlig og specifik af tale om brug af anonymiseret data t il brug for test og debug. I Uniks eget dat acenter er Uniks eget setup, og Unik finder det derfor arbejdsbet inget , at såvel den administrerende direktør som it medarbejdere har adgang i forbindelse med beredskab, opdateringer, servicevinduer og lignende.

Adgang til Uniks lokale datacenter er sikret ved nøglebrik eller syst emnøgle.

D.1

D.4

Ingen yderligere afvigelser konst at eret

It -sikkerhedspolit ikken foreskriver, at adgangsret t igheder skal begrænses t il den
enkelte medar bejders henholdsvis den
eksterne konsulents arbejdsmæssige behov.

Vi har konstateret, at der på tidspunktet for
t est ikke foreligger en formel beskrivelse af
Uniks håndtering af roller og ret t igheder,
som håndteres via Active Directory-sikker hedsgrupper.

Adgangsret tigheder skal godkendes af
medarbejderens leder før tildeling.

Ingen yderligere afvigelser konst at eret .

Privilegerede ret tigheder er begrænset
t il medarbejdere i it -afdelingen samt ekst erne konsulenter med arbejdsmæssigt
behov.

Enkelte medarbejdere, som ikke varetager
systemadministrative funktioner, er tildelt
systemadministrative ret t igheder på det int erne net værk.
Ingen yderligere afvigelser konst at eret .

Unik er i gang med et projekt , der skal forbedre den eksisterende tildeling af ret t igheder i Uniks it -infrast ruktur, udbygge de formelle retningslinjer herfor og sikre, at ingen
medarbejdere har adgange udover, hvad der er nødvendigt
for, at de kan varetage deres pågældende funktion.

I forbindelse med revisionen har Unik fået forelagt en list e
over medarbejdere, der har haf t privilegeret adgang t il de
SQL-servere, som revisor har. De pågældende medarbejdere har alene haft privilegerede ret tigheder til in-house
SQL-servere, og dermed ikke SQL-servere i Unik Host ing. Inhouse SQL-servere indeholder alene kundedata efter særlig
og specifik af tale med kunder og oftest i anonymiseret
form. Medarbejdere, der varet ager systemudvikling, har eft er revisionen fået fjernet privilegerede ret tigheder på inhouse SQL-servere.
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Kontrolref.

Kontroltekst

Resultat af test

Ledelsens svar

F.2

Nærværende leder gennemgår liste over
medarbejdere, der har adgang t il inhouse kundedatabaser, og sikrer, at det
alene er medarbejdere med arbejdsbetinget behov.

Unik har oplyst , at der ikke foretages periodisk opfølgning på brugere og deres ret tigheder.

Unik har allerede inden revisionen været i gang med et projekt vedrørende dett e. Projekt et er næsten færdigt , da Unik
har implementeret en ændring i det system, der håndterer
oversigten over in-house kundedat abaser. Sidste fase er, at
nærværende leder får udt ræk over medarbejdere, der har
adgang t il kundedatabaser. Det t e forvent es gennemført januar 2021.

Det int erne netværk hos Unik er sikret
med en firewall, hvori der kun er åbnet
for godkendte por te.

Der er på nuværende t idspunkt ikke etableret
en formel proces for administrat ion og ændring af firewallen.

G.3

Ingen yderligere afvigelser konst at eret .

Ingen yderligere afvigelser konst at eret .

Uniks it -medarbejderne, der har adgang t il at håndt ere port ene, gør brug af best pract ice i forbindelse med håndt ering
af forespørgsler om por tåbninger. I eventuelle t vivlstilfælde
vil forespørgslen blive eskaleret t il ledelsen i Iitafdelingen.
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