
Datasikkerhed 
ISO/IEC 27001

Datasikkerhed er en topprioritet i MitArrangement. 

Indenfor ethvert område, der berører IT-sikkerhed, 

har vi veletablerede procedurer, der sikrer jeres data.

I MitArrangement er det en topprioritet at beskytte data, 
systemer og services. For at sikre forankring af sikkerheden 
er vi ISO 27001 certificeret. Sikkerhed tænkes ind i alt, hvad 
vi foretager os; lige fra adskillelse af drift og udvikling til 
måden, hvorpå vi varetager kundeservice. 

Vores ledelsessystem gennemgås årligt af en ekstern 
auditor i forbindelse med opretholdelse af vores ISO 27001 
certificering. Med certificeringen kan vi dokumentere et 
stabilt, højt sikkerhedsniveau.



Obligatorisk inkluderet 
databeskyttelsespakke

Aktiviteter logges automatisk

Krypteret forbindelse

Lagring af data

Når I benytter MitArrangement, får I vores 
obligatoriske databeskyttelsespakke, som 
understøtter vores ISO 27001 certificering. 

I er derved sikret, at jeres kommune 
overholder gældende lovgivning og I kan 
samtidig dokumentere, hvordan jeres 
deltageres data bliver håndteret.

Alle deltageres handlinger registreres, 
og I er derved sikret et solidt overblik 
ned til mindste detalje. Vi står altid 
til rådighed for jeres kommunes 
datasikkerhedsekspert for at garantere 
overholdelse af sikkerhedspolitikker. 

MitArrangement er krypteret via TLS 
(https). Krypteringscertifikaterne 
opdateres ofte, og nøglerne skiftes 
ligeledes efter fastsatte standarder. 
Uanset om det er opsætning og 
administration af arrangementer eller 
deltagernes tilmeldingsproces, er data 
fuldstændigt sikret.

Vi lagrer som udgangspunkt data i 
24 måneder efter et arrangements 
afholdelse, så I opfylder den typiske 
lovgivning. Skulle behovet være 
anderledes, har I mulighed for lagring i 
op til 60 måneder. 

Alt data lagres i MitArrangements 
eget datacenter, og vi anvender ikke 
eksterne parter til drift eller hosting. Vi 
har således ingen data placeret udenfor 
EU/EØS.

Databeskyttelsespakken indeholder  
følgende dokumenter:

Kontakt os for at høre nærmere og hvilke muligheder vi  

kan tilbyde jeres kommune.

Har du spørgsmål til vores datasikkerhed?

+45 88 83 21 11 support@mitarrangement.dk

• Executive summary 
Rettet mod jeres kommunes anvendelse 
af MitArrangement og vurdering af 
12 punkter, hvor der tages stilling til, 
om loven overholdes, anbefalede 
sikkerhedstiltag, mv.  

• Statement of Applicability  
Oversigt over alle de sikkerhedstiltag 
MitArrangement har implementeret 
jf. ISO 27001 og som fremgår af ISO 
27001-certifikatet  

• ISO/IEC 27001:2013 certifikat  
Udstedt af DNV-GL 

• GDPR-compliance statement  
Udstedt af DNV-GL


