
Az Új Európa Általános Adatvédelmi Szabályozás/GDPR egész Európára érvényes.  
Mit jelent ez a gyakorlatban? Miben segíthetnek a HSM iratmegsemmisítői? 

 x A személyes adatokak helyes módon kell tárolni és megsemmisíteni.
 x Az eljárás szabályozott és dokumentálni is szükséges.
 x Figyelmeztetés: az új szabályok megszegése komoly bírsággal illetve bűnügyi nyomozással járhat!

Hogy felelhet meg a GDPR támasztotta kihívásoknak? Elsősorban konzultáljon a HSM  
kereskedőjével! Örömmel fog Önnek segíteni. 

A következő központi kérdésekre kell választ adnia: 
 
Jelenleg folyik-e bármilyen adatmegsemmisítés az Ön cégénél?

 x Használnak-e bármilyen iratmegsemmisítőt?
 x A jelenlegi iratmegsemmisítőjükneknek megfelelő a biztonsági fokozata? Szeletkékre vágó berendezést használnak? 

Vagy a jelenlegi konfiguráció csak csíkra vágó berendezésekből áll?
 x A megfelelő biztonsági fokozat kiválasztása roppant egyszerű: 

A GDPR szabályozásnak megfelelő biztonsági fokozat a P-4 vagy magasabb besorolású. 

Az egyébb adathordozók megsemmisítése megoldott Önöknél?
 x Javaslatunk az, hogy a helyi HSM kereskedőjükkel egyeztessenek a lehetőségekről illetve a megbeszélésekbe vonják 

be az adatvédelmi felelősüket is. 

Gyakran esnek a cégek abba a hibába, hogy alvállalkozót bíznak meg a személyes adatokat tartalmazó dokumen-
tumok megsemmisítésére. Azonban vegyék figyelembe az alábbiakat:

 x Annak ellenére, hogy kiszervezik az adat megsemmisítési feladatokat, az esetlegesen előforduló hibákért mindig a 
megbízó cég felel.

 x Annak ellenére, hogy kiszervezik az adatmegsemmisítési feladatokat, a folyamatok nyomonkövetése és dokumentálása 
a megbízó cég felelősége marad.

 x Külső alvállalkozó foglakoztatásával aránytalanul megnőnek cége adatkezelési költségei. Hosszútávon, a leggazdaságo-
sabb megoldás HSM iratmegsemmisítők beszerzése és üzemeltetése.

 x Ezért ajánljuk Önnek: semmisítse meg a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat helyben!
 
Éljen a lehetőséggel. A HSM segít Önnek.

Vegye fel a kapcsolatot HSM szakembereivel!

Fontos információk az Ön cége számára: 

Adatvédelmi Figyelmeztetés!
 
Minden amit az új GDPR/Európai  
Általános Adatvédelmi Rendeletről  
tudni kell. Hatályba lépés:  
2018. május 25.   
 
Felkészült az új kihivásokra?

Tudjon meg többet az adatvédelemről: 
www.hsm.eu/data-protection



Irodai HSM SECURIO iratmegsemmisítők

HSM SECURIO AF-széria 
Automata lapadagolású iratmegsem-
misítő 3-5 felhasználó számára. Az AF 
széria automata behúzó funkcióval 
akár 500 lapos kapacitásig.

HSM SECURIO B24 
Kis irodai iratmegsemmisítő 3-5 fel-
használó számára. 400 lapos konténer 
kapacitás P-4 biztosági fokozat mellett.

HSM SECURIO P40i 
Nagy irodai iratmegsemmisítő  
15 felhasználó számára. A 145 literes 
konténer 1800 db A4-es lap P-4 szintű 
nyesedékét képes befogadni.

Az Ön HSM kereskedője:
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3 év garancia a HSM Securio iratmegsemmisítőkre 
és élettartam garancia az edzett acél vágóhenge-
rekre P-2 és P-5 biztonsági fokozat között.

Merevlemezek kezelésére  
használja a HSM HDS darálóit!

Válszoljon a kérdésekre és válassza a megfelelő HSM iratmegsemmisítőt  
a GDPR követelmények kielégítésére:

Kényelem + időmegtakarítás Egyszerűen intelligens,  
  könnyű használni

Új: IntelligentDrive vezérlésAutomata lapadagolás Edzett acél vágóhengerek

Beépített olajozó P-4-től

Tudjon meg többet  

az adatkezelésről:  

www.hsm.eu/data-protection

Vannak papír alapú 
vevői adatok a 

birtokában?

Vannak bizalmas 
információkat tartalmazó 

optikai adathordózói?

Vannak fontos vagy 
bizalmas adatai merev 

lemezen?

CD/DVD megsemmisítés

Folyamatos működés Folyamatos működés




