SECURE DATA

Vertrouwelijke vernietiging van
bedrijfsgevoelige documenten
Soms is er absolute zekerheid nodig dat documenten
veilig ingezameld en vernietigd worden. Zeker nu de
Europese Wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei in gaat. Omdat wet- en
regelgeving dit voorschrijft. SUEZ geeft die garantie.
Vanaf het moment dat u de gegevens in de container
stopt, tot en met de vernietiging bieden wij de garantie
dat niemand bij uw vertrouwelijke gegevens komt
en deze 100% betrouwbaar verwerkt worden. Zo
schrijft de wet het voor, zo willen we het samen doen.
Samenwerken en slimmer denken voor een beter
morgen. Bent u er klaar voor?

SUEZ Secure Data biedt u:
• 100% zekerheid voor een
betrouwbare verwerking
• CA+ gecertificeerde verwerking
• Inzamelingscapaciteit op maat
• Periodieke inzameling
wanneer nodig

SECURE DATA
Wanneer schakelt u Secure Data in?

Hoe werkt Secure Data?

Werkwijze

1. Vertrouwelijke documenten
U deponeert uw vertrouwelijke documenten
eenvoudig in een van de vergrendelde Secure
Data containers. Er zijn rolcontainers van
240L en 660L en van kunststof of aluminium.
Voor grote archiefopruimingen zijn er 12m3
gesloten afzetcontainers.

U werkt met documenten met daarop:
• Gegevens die vallen onder wet
bescherming persoonsgegevens
• Staats- of bedrijfsgeheimen
• Concurrentiegevoelige gegevens
• Patiëntgegevens

U deponeert uw vertrouwelijke informatie
in een van de Secure Data containers.
Containers in verschillende maten, geleegd
wanneer het u het beste uitkomt. Speciaal
opgeleide medewerkers van SUEZ halen
het materiaal periodiek op. Ook de inzamelvoertuigen zijn voorzien van alle veiligheids
voorzieningen. Op een speciale beveiligde
SUEZ-locatie wordt uw vertrouwelijke
informatie vervolgens vernietigd.
Gegarandeerd 100% veilige vernietiging en
alle diensten overzichtelijk verzameld op
één factuur.
Archiefvernietiging (extra capaciteit)
Af en toe heeft u extra capaciteit nodig.
Bijvoorbeeld als het tijd is om uw archief
op te ruimen. Maar dit moet dan wel op een
veilige manier. Het gaat immers om
vertrouwelijke informatie!
Voor deze tijdelijke klussen kunt u bij SUEZ
een eigen tijdelijke SECURE DATA-container
aanvragen. Hierin kan maar liefst 12m3 aan
archief. Deze extra capaciteit wordt gebracht
en opgehaald wanneer het u uitkomt.
Secure Box
Het komt steeds vaker voor dat u
vertrouwelijke informatie niet op papier
staat, maar ergens anders is opgeslagen.
Speciaal hiervoor is er de Secure Box. Een
afgesloten box van 30L waarin u - naast uw
digitale informatiedragers - allerhande
vertrouwelijke informatie en producten
kunt deponeren
• CD/DVD’s
• USB-sticks
• Identiteitskaarten
• Badges

Meer informatie over SUEZ Secure Data of de wet AVG?
kijk op www.suez.nl/secure of bel 0900 - 8444

2. Transport
De Secure Data containers worden afgesloten
geledigd in de Secure Data Unit. Het speciaal
hiervoor ontwikkelde voertuig met specifiek
opgeleide medewerkers brengt - gegarandeerd
binnen twee werkdagen - het ingezamelde
materiaal naar de centrale vernietigings
locatie.
3. Locatie
SUEZ garandeert een veilige vernietiging
op een streng beveiligde en afgeschermde
locatie. Onze locatie in Weurt voldoet aan de
modernste veiligheidseisen en is volledig
CA+ gecertificeerd.
4. Vernietiging
Vernietiging vindt volledig geautomatiseerd
plaats conform DIN 66399-2 veiligheids
klasse P3 (tenzij anders overeengekomen).
In het gehele proces wordt niet manueel
gesorteerd op papiersoorten, hetgeen de
betrouwbaarheid van de verwerking extra
garandeert.
5. Vernietigingsverklaring
Biedt u een eenmalige opruimpartij aan,
dan ontvangt u desgewenst een gedetailleerde
vernietigingsverklaring.

