
Sikkerhed i cloud computing 

Databeskyttelsesdagen 2012 
 
 
Morten Jørsum 
Center for Digitalisering  
Digitaliseringsstyrelsen 
mjrsm@digst.dk 



It som en service: 

 

•  Leveres og betales efter behov og 
forbrug. 

•  Tilgås via internettet. 

•  Leveres fra en platform af fælles 
computerressourcer. 

•  Kan let skaleres op og ned efter 
behov. 

Hvad er cloud computing 
 



Potentialer 

•  Effektivisering af drift og vedligehold 

•  Den store skala gør, at services kan tilbydes billigt. 

•  Øget fleksibilitet og innovation 

•  Cloud er fleksibelt og giver derved mere plads til 

innovation. 

•  Kortere ”time to market”. 

•  Flytte it-afdelingens ressourcer fra drift over til udvikling af 

forretningskritisk it. 



Initiativer 

•  Brug af cloud – f.eks. Nemhandel. 

•  Cloud computing og de juridiske 
rammer. 

•  Arbejdsgruppe om love og regler der 
unødigt vanskeliggør cloud computing. 

•  Kommissionen forventes at lancere en 
strategi for cloud computing i 2012. 



Sikkerhed i cloud computing 

Sikkerhed i cloud computing 
etableres bl.a. via: 

•  Etablering af 
sikkerhedspolitikker 

•  Programmer for 
informationssikkerhed 

•  Klassificering af ”assets” 

•  Personalesikkerhed 
•  Fysisk sikkerhed 

•  Adgangskontrol 

•  Andre logiske og tekniske 
kontroller 

•  Overvågning 

•  Processer for sikker 
udvikling 

•  Datacentre beliggende i udlandet. 
•  Sikkerhed i cloud computing miljøer 

skabes i højere grad af logiske 
kontroller (såsom mekanismer til 
sikring mod tab af fortrolighed, 
integritet og tilgængelighed) frem for 
fysisk adskillelse. 

•  Trusler og risici vil variere afhængigt 
af, om man f.eks. benytter en 
standardiseret software-løsning som et 
mail- eller dokumentprogram, eller om 
man benytter ”skyen” til at drive 
(hoste) applikationer, som man selv 
har udviklet. 



To veje til sikkerhed i cloud computing 

1.  Kontrol via revision og 
sikkerhedsdokumentation 

 
 Via kontrakten og ved vurdering og 
revision af sikkerhedskontroller kan det 
sikres, at databehandleren overholder 
passende organisatoriske og tekniske 
sikkerhedskrav. 

 
2. Forebyggende sikkerhed 

Hvor sikkerheden bygges ind i systemet 
fra start af. Derved bliver man mindre 
afhængig af cloudleverandørens egen 
sikkerhed.  



Risikovurdering 
•  Den dataansvarlige laver en samlet risikovurdering (ISO 27001, DS 

484). 
•  Inspiration i ENISA’s publikation om cloud computing og 

informationssikkerhed fra 2009. 

•  Tilgængelighed, integritet, fortrolighed og sikring af privatlivets fred. 

•  Risikovurderingen kan baseres på: 

•  Gennemgang og vurdering af den it-revision, som leverandøren har 
fået foretaget. 

•  Yderligere dokumentation for, at kontroller er implementerede og 
effektive. 

•  Føre kontrol ved inspektion af log-data. 

•  Indhente andre relevante oplysninger om iværksatte kontroller og 
sikkerhedsforanstaltninger. 



Databehandleraftale 

•  Den dataansvarlige skal sikre sig, at databehandleren kan 
træffe de fornødne tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger.  

•  Der skal indgås en databehandleraftale (kontrakt) hvoraf det 
bl.a. skal fremgå: 

•  At databehandleren alene handler efter instruks fra den 

dataansvarlige. 

•  At databehandleren træffer fornødne tekniske og 
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. 

•  Udfordring: Cloududbydere benytter standardkontrakter.  

 

 



Overførsel til tredjelande 

•  Overførsel til sikkert tredjeland. 

•  Safe Harbor-ordningen. 

•  Kommissionens standardkontrakt om overførsel af oplysninger 
til tredjeland. 

Øvrige sikkerhedskrav (sikkerhedsbekendtgørelsen). 



Forebyggende sikkerhed 

•  Udfordring: Traditionelle sikkerhedsmodeller er baseret på en 
stærk perimetersikkerhed. Perimeteren udfordres bl.a. af cloud 
computing. 

•  Ved at designe it-systemer på en ny måde kan man i nogen 
grad imødekomme udfordringen. 

•  Minimere brugen af sensitive data. Dette kan gøre det 
nemmere og billigere at beskytte it-systemer.  

•  Dette er noget vi arbejder generelt med, men det er stadig i de 
indledende stadier. Erstatter ikke den anden tilgang, men kan 
supplere den.  

 



Byggeklodser 

•  Ny type akkreditiver (kontekstafhængige) 
baseret på avanceret kryptografi. 

•  Selective disclosure. 

•  Fjern personhenførbare referencer til data 
- brug virtuelle identiteter. 

•  Isolér de enkelte brugertransaktioner. 



Perspektiver 

•  Ved at anvende disse principper i sikkerhedsdesignet 
minimeres konsekvenserne ved kompromittering af data: 

•  Hvis løsningen kompromitteres vil data ikke kunne henføres 

til fysiske personer, men kun til virtuelle identiteter. 

•  Data vedrører kun den lokale transaktion og kan ikke 

sammenkobles med øvrige data. 

•  Kan potentielt gøre det nemmere og billigere at beskytte data. 

•  Man bliver mindre afhængig af cloudleverandørens sikkerhed. 
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