Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Ratkaisumme tukemaan GDPR-yhteensopivuutta

*Asiakirjojen silppuaminen,
tietojen suojaus ja järjestely
tukevat GDPR-asetuksen
noudattamista

Miksi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)
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noudattamista

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on suunniteltu yhtenäistämään ja
nykyaikaistamaan tietosuojalait kaikkialla Euroopassa. GDPR astui voimaan 25.5.
2018 ja koskee sekä elektronisia että fyysisiä dokumentteja, jotka sisältävät
henkilötietoja. Asetuksessa keskitytään oikeuteen yksityisyydestä, ja sen
tarkoitus on pyrkiä ratkaisemaan yhä suuremmat tietosuojaan ja yksityisyyteen,
tietoturvarikkomuksille altistumiseen, hakkerointiin ja muuhun rikolliseen toimintaan
liittyvät haasteet.
Kaikkien yritysten ja organisaatioiden tulisi ottaa huomioon, miten GDPR vaikuttaa
niiden käsittelemään tietoon laatiessaan sen noudattamista koskevat ohjeet. Mikä
tahansa henkilötiedon muoto kuten esimerkiksi koko nimi, puhelinnumero tai
sähköpostiosoite on GDPR:n piirissä. Samoin kuin mikä tahansa arkaluonteinen
henkilötieto.
Perimmiltään kaikki hallussasi olevat tiedot, jolla henkilö tunnistetaan, on
suojattu.

40%

Tietoturvaloukkauksista
40 %liittyy
paperisiin
asiakirjoihin

Paperisten asiakirjojen turvallisuus ja
suojaaminen on tärkeää
Paperisten asiakirjojen turvallisuus on tietosuojan kannalta ratkaisevan tärkeää.
Yritysten ei pitäisi unohtaa, että GDPR kattaa sekä digitaaliset että fyysiset tiedot.
Tietosuojavaltuutetun viraston (ICO)1) tietojen mukaan 40 %
tietosuojarikkomuksista heinäkuun ja syyskuun välillä vuonna 2016 liittyi
paperisiin asiakirjoihin. Sen takia yritysten tulee tiedostaa, että arkaluonteisen
paperidokumentin suojaaminen on aivan yhtä tärkeää kuin sähköisten asiakirjojen
turvallisuus.

Digitaalisten tietojen fyysinen suojaaminen on
elintärkeää

25%

tietoturvaloukkauksista johtuu
kadonneista tai
varastetuista
laitteista
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Tietoja säilyttävän laitteen tai tietovälineen suojaaminen on elintärkeää, sillä fyysisen
turvallisuuden ongelmat selittävät monet tavalliset turvarikkomukset. Rahoitussektorilla
25 % tietosuojarikkomuksista johtuu kadonneista tai varastetuista laitteista.2)
Koska kannettavat tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet ovat osa jokapäiväistä liikeelämää, organisaatioiden tulee ymmärtää ja varmistaa, että fyysinen turvallisuus pysyy
oleellisena osana tietosuojaa.

1) ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends
2) Kensington White Paper: Why a Physical Security Policy is Integral to GDPR Compliance, 2018

SILPPUAMINEN - Automaattinen
vastaus GDPR:ään
GDPR:n tultua voimaan ei ole yllättävää, että yritysten on silputtava
enemmän dokumentteja. Paperituhoojan käyttö tukee työntekijöitä
noudattamaan tietosuojaohjeistusta ja kiinnittämään huomiota paperin
turvalliseen käsittelyyn.
Tarjolla on monen eri turvatason laitteita, ja onkin huomattava: mitä korkeampi
paperintuhoojan turvataso on, sitä vaikeampaa on koota dokumentti
takaisin ennalleen. Suikaleleikkaus on turvallisuuden alhaisin taso, joka ei
välttämättä riitä tukemaan GDPR-kelpoisuuttasi. Sekä Rexel että Leitz tarjoavat
paperintuhoojavalikoiman, johon kuuluu mikroleikkaavia ja ristiinleikkaavia
laitteita minkä tahansa organisaation silppuamistarpeille.

Rexel Auto+ paperintuhoojat - Tehosta
tuottavuuttasi
Rexel Auto+ -laitteella silppuamiseen kuluu 98 % vähemmän aikaa kuin
perinteisellä käsisyöttöisellä koneella. Lataat vain dokumenttipinosi turvalliselle
PIN-koodilla lukittavalle tasolle, suljet kannen ja valmista tuli!
Micro Cut (mikroleikkaus) P5 - Korkea turvataso
Malli

Koodi

Silppuamiskapasiteetti Säiliön kapasiteetti Mitat

750M

187083

max 750 arkkia (80gsm)

115L (1350 A4 arkkia)

520 x 940 x 510 mm

600M

187067

max 600 arkkia (80gsm)

80L (1000 A4 arkkia)

520 x 810 x 510 mm

300M

187066

max 300 arkkia (80gsm)

40L (500 A4 arkkia)

350 x 650 x 490 mm

Cross Cut (ristiinleikkaus) P4 - Luottamuksellinen turva
Malli

Koodi

Silppuamiskapasiteetti Säiliön kapasiteetti Mitat

750X

187084

max 750 arkkia (80gsm)

115L (1200 arkkia)

520 x 940 x 510 mm

600X

187085

max 600 arkkia (80gsm)

80L (850 A4 arkkia)

520 x 810 x 510 mm

300X

187057

max 300 arkkia (80gsm)

40L (450 A4 arkkia)

350 x 650 x 490 mm

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

Lue lisää Rexel Auto+
-tuotemallistosta
verkkosivulta:
www.rexeleurope.com

i

4-numeroinen PIN-kooditurvalukko, joka turvaa arkaluonteiset dokumentit tuhoamisen aikana
Älykäs paperitukoksen selvittäminen
Virransäästötila, kun laite on 2 minuuttia käyttämättä
Säiliö täynnä -ilmaisin
Silppuaa CD:t, luottokortit, niitit ja paperiliittimet

Tiesitkö, että Rexel Auto+ ristiinleikkaavat paperintuhoojat
ovat saatavana myös SmarTech -teknologialla? Maailman
ensimmäiset tuhoojat, joihin yhdistetty sovellus ilmoituksia ja
etähallintaa varten
Lisätiedot www.rexeleurope.com

3) Intertek Testing & Certification Ltd:n riippumaton testi
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Automaattisyötöllä silppuaminen
Säästä 98 % ajastasi

Pinoa, sulje, silppua.

Mikä turvataso olisi hyvä valita?
Korkeampi P-luokitus nostaa turvatasoa ja säiliön kapasiteettia pienemmän silppukoon ansiosta.
Strip Cut (suikaleleikkaus) P2
Perustason turva

Cross Cut (ristiinleikkaus) P3
Yleistason turva

Cross Cut (ristiinleikkaus) P4
Luottamuksellinen turva

Micro cut (mikroleikkaus) P5
Korkea turvataso

Leikkaa yhden A4-arkin noin
40 kappaleeseen (DIN P2)

Leikkaa yhden A4-arkin noin
200 kappaleeseen (DIN P3)

Leikkaa yhden A4-arkin noin
400 kappaleeseen (DIN P4)

Leikkaa yhden A4-arkin noin
2 000 kappaleeseen (DIN P5)

P2 tarjoaa perustason turvan dokumenteille, joissa ei ole arkaluonteisia tietoja.
P3 ja P4 ovat ihanteellisia kotikäyttöön tai mihin tahansa yritysympäristöön, jossa käsitellään luottamuksellista tietoa.
Micro Cut (mikroleikkaus) P5+
Korkea turvataso

Super Micro Cut
(supermikroleikkaus) P6
Ultrakorkea turvataso

Super Micro Cut (supermikroleikkaus) P6+
Ultrakorkea turvataso

Super Fine Micro Cut (superhienomikroleikkaus) P7
Huippusalainen turvataso

Leikkaa yhden A4-arkin noin
6 000 kappaleeseen (DIN P5)

Leikkaa yhden A4-arkin noin
6 000 kappaleeseen (DIN P6)

Leikkaa yhden A4-arkin noin
12 000 kappaleeseen (DIN P6)

Leikkaa yhden A4-arkin noin
12 500 kappaleeseen (DIN P7)

P5 ja P7 soveltuvat ihanteellisesti laki- ja talousosastoille.
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Vastuuvapauslauseke
Mitään tässä esitettyä ei tule tulkita oikeudellisena
neuvona. Organisaatioiden tulisi konsultoida lainopillista
neuvonantajaa GDPR:ään tai muihin sovellettaviin lakeihin
tai säännöksiin liittyvissä asioissa.

