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Personvern i Assessios testplattform Ascend 

Dette dokumentet gir en generell beskrivelse av hvordan Assessio sørger for personvern i 

testplattformen Ascend.  

 

Assessio leverer plattformen Ascend. Assessio utvikler plattformen med egne ansatte som har solid 

kompetanse på dette området. Ascend er utviklet i henhold til prinsippene for innebygd personvern 

som implementeres i arkitekturen. Dette innebærer for eksempel at vi arbeider med innebygde 

mekanismer i IT-systemer for å beskytte personvernet. 

 

• Passord på forskjellige nivåer 

• Kryptering på forskjellige nivåer 

• Sikkerhet på forskjellige nivåer i kommunikasjon til og fra Ascend 

• Tilgangskontroll 

• Tynningsfunksjoner (automatisk, for eksempel tidsbestemt eller manuelt) 

• Loggføring og loggbehandling 

 

Ascend er en sikker, stabil og pålitelig plattform, utviklet i henhold til omfattende interne forskrifter 

som oppfyller kravene i Datatilsynet samt generelt anerkjente bransjestandarder.  

 

Nedenfor er et sammendrag av områder av særlig interesse knyttet til personvern.  

Sikkerhet 

Delt ansvar 

Personvern, sikkerhet og konfidensialitet er ansvar som deles mellom Assessio og våre kunder som 

bruker plattformen Ascend. Ascend er en skybasert SaaS-løsning. Assessio er ansvarlig for fysisk 

sikkerhet for programvare, infrastruktur og vår del av personvernet. Kunden er ansvarlig for de 

delene av systemet som tilhører dem, for eksempel å sikre at tilgang bare gis til relevante 

(sertifiserte) ansatte, og at prosesser og prosedyrer som beskytter personopplysninger brukes 

optimalt og i samsvar med GDPR.  

Infrastruktur og hosting 

Plattformen Ascend drives og administreres i skytjenesten Amazon Web Services (AWS). Ascend 

bruker omfattende sikkerhetsfunksjoner levert av AWS, inkludert: Identity and Access Management 

(IAM), dvs. et finmasket system for tilgangskontroll, skybasert infrastruktur, 

multifaktorautentisering (MFA) for administratorer, fullstendig kryptert kommunikasjon, tilstrekkelige 

brannmurer, omfattende overvåkings- og loggfunksjonalitet.   

 

 

 



 
 
 

 

 2(3) 17/05/2018 

Kryptering 

I Ascend er både dataene i systemet og kommunikasjonen med Ascend kryptert. TLS (Transport 

Layer Security) anvendes for beskyttelse av data i forbindelse med kommunikasjon mellom 

plattformen, brukere og tredjepartssystemer, noe som betyr at all kommunikasjon med Ascend 

krever sikre HTTPS-forbindelser. Ved lagring krypteres data i henhold til bransjestandard AES-256-

kryptering. Passord lagres som hashed-verdier i samsvar med bransjestandarden bcrypt hashing-

funksjon. 

Autentisering og verifisering 

Autentisering og autorisering gjøres i samsvar med bransjestandardene. Assessio oppfyller den 

høyeste standarden for webapplikasjonssikkerhet, inkludert det åpne Web Application Security 

Project (OWASP). Ascend implementerer kontinuerlig tiltak for å holde følge med den pågående 

utviklingen. 

 

Assessio arbeider for å overholde ledende bransjepraksis for godkjenning, som blant annet 

inneholder følgende:  

 

• Regler for sterke passord  

• Multifaktorautentisering (MFA) 

• Sterk øktstyring 

• Kortvarige tilgangstegn  

• Beskyttelse mot SQL-injeksjon-angrep 

• Beskyttelse mot Cross Site Scripting (XSS)-angrep  

• Beskyttelse mot Cross Site Request Forgery (CSRF)-angrep. 

 

I en skybasert plattform er det spesielt viktig at data kun er tilgjengelige for de tiltenkte og autoriserte 

brukerne. Assessio bruker en finmasket tilgangskontroll og autentisering i flere lag for å sikre full 

kontroll.  

Overtredelser og tilsyn 

Assessio har flere systemer med automatiserte prosedyrer som kontinuerlig overvåker Ascend og 

utsteder advarsler i tilfelle uønsket atferd, for eksempel forsøk på brudd på personvernet. 

Disse systemene inkluderer, men er ikke begrenset til, plattform og infrastruktur, og intelligent 

gjenkjenning av trusler gjennom avansert hendelsesregistrering og analyse. Assessio har også et 

automatisert varslingssystem som sikrer et høyt personvernnivå.  

Konfidensialitet 

Assessio har definert prosedyrer og prosesser som sikrer konfidensialitet, både i Ascend-systemet 

og for funksjoner som involverer manuelle prosedyrer.  
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GDPR 

Assessio har investert i en omfattende GDPR-innsats, som er i samsvar med og som sikrer 

kontinuerlig overholdelse av GDPR på kort og lang sikt. Assessios ledelse har vært eiere av 

prosjektet, og prosjektet involverte alle funksjoner innen Assessio. Ekstern spesialkompetanse har 

også blitt brukt for å gjennomgå arbeidet og sikre at Assessio overholder GDPR pr. 25. mai 2018.  

Assessio har utnevnt en sikkerhetsansvarlig og har opprettet en organisasjon for å sikre stadig 

forbedringer innen personvern over tid.  

Underleverandører 

Vi jobber med en rekke tredjepartsleverandører av tjenester. Vi krever at alle våre leverandører 

jobber i henhold til samme høye standarder som Assessio. Vi kontrollerer regelmessig at 

nødvendige sertifiseringer er på plass og at godkjente prosesser overholdes av våre 

underleverandører. 

Pålitelighet 

Tilgjengelighet 

Assessios tekniske infrastruktur gir høy tilgjengelighet og skalerbarhet. Alle serverne som brukes av 

Assessio er fysisk lokalisert i EU.  

Kvalitet 

Assessio har interne kvalitetsretningslinjer for koding på Ascend-plattformen. Våre kontroller sikrer at 

kvalitetspolitikken overholdes og revideres ved behov. Kontrollene inkluderer både manuelle og 

automatiske kontroller.  

Ytelse 

Assessio overvåker kontinuerlig ytelsen til våre systemer. Vi har manuelle og automatiserte tiltak ved 

manglende overholdelse, slik at de nødvendige tiltakene blir gjort i henhold til Assessios godkjente 

prosedyrer.  

Hendelsesadministrasjon 

Vi følger en veldefinert prosess for hendelseshåndtering og har første-, andre- og tredjelinjestøtte for 

å sikre at hendelser håndteres umiddelbart, på korrekt nivå og med korrekt kompetanse. Assessio 

arbeider kontinuerlig og strukturert med kundetilbakemeldinger, og vi streber etter å kontinuerlig 

forbedre våre systemer i nært samarbeid med kundene våre.  
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