
Tekniske og organisatoriske tiltak
Access Control Cloud-applikasjoner

1. OMFANG

De tekniske og organisatoriske tiltakene beskrevet nedenfor gjelder SALTOs sky for tilgangskontroll som er henvist til disse

tekniske og organisatoriske tiltakene i gjeldende databehandlingsavtale. 

SALTO reserves the right to modify and update these measures  at any time without notice as long as we maintain a

comparable or better level of security.

 

2. LISTE OVER TEKNISKE OG ORGANISATORISKE TILTAK

Nedenfor finner du listen over sikkerhetstiltak iverksatt av SALTO:

Sikkerhetspolicyer: SALTO implementerer sikkerhetspolicyer og standarder som er obligatoriske på tvers av organisasjonen.

Sikkerhetspolicyer gjennomgås med jevne mellomrom og oppdateres om nødvendig for å redusere risikoeksponeringen og

opprettholde plattformer og data sikre.

Sikkerhetsbevissthet: SALTO gjennomfører regelmessige bevissthetskampanjer på tvers av organisasjonen for å forebygge

og redusere brukernes risiko. 

Fysisk sikkerhet: SALTO beskytter sine anlegg ved å bruke passende adgangskontrollsystemer (f.eks. smarte dørlåser) for å

begrense tilgangen til autorisert personell. I tillegg har sikre områder som datasentre ekstra beskyttelsestiltak mot

miljøtrusler. For å beskytte riktig funksjonalitet gjennomgår beskyttelsestiltak (klimaanlegg, brannslokking osv.) regelmessig

vedlikehold. I tillegg bruker SALTO pålitelige tredjeparts samlokaliseringsleverandører som også inkluderer fysiske

sikkerhetskontroller i samsvar med industristandarder.

Sikkerhetshendelser: SALTO opprettholder responsplaner for hendelser, inkludert håndtering av personlige datainnbrudd.

Adgangskontroll:  SALTO implements appropriate access control to ensure access to the applications and systems in

general is restricted according to least privilege and need to know principles. All personnel access SALTO’s systems with a

unique identifier (user ID). In case personnel leaves the company, their access rights are revoked.

Nettverksikkerhet: SALTO bruker krypterte og autentiserte tilkoblinger for å koble til plattformer og systemer generelt ved å

bruke sikkerhetsfunksjoner som brannmurer, VPN-er, autentiseringsmekanismer, etc.

Sikre arbeidsstasjoner: SALTO implementerer passende beskyttelse over sluttbrukerens enheter som avansert antimalware-

beskyttelse, harddiskkryptering og passende patchnivåer.

Personvern og sikkerhet ved design: SALTO bruker prinsipper for personvern og sikkerhet ved design når de tar i bruk et nytt

system eller forbedrer et eksisterende.

Sårbarhetshåndtering: SALTO gjennomfører sikkerhetsgjennomganger med jevne mellomrom og utbedrer de identifiserte

sårbarhetene for å opprettholde plattformene sikre.

Spenst: SALTO tar i bruk backup- og katastrofegjenopprettingsplaner for ugunstige situasjoner.
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Trygghet: SALTO gjennomfører regelmessige gjennomganger for å sikre samsvar med sikkerhetspolicyene og -

standardene.

Ansvarsfraskrivelse:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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