
Belangrijke informatie met betrekking 
tot het thema gegevensbescherming.
Vernietigen in plaats van weggooien.



De HSM veiligheids-controle
Maak gebruik van onze aanbieding voor een professionele advisering ter plaatse.

Op basis van een omvangrijke databeveiligingsanalyse leggen we bestaande tekortkomingen bloot en maken voor u een 

gedetailleerde concept-aanbieding, die voldoet aan alle wettelijke voorschriften. Daarmee dekt u zich gegarandeerd aan alle 

kanten in. Uw vakhandelspartner helpt u graag verder.

www.hsm.eu 

Gratis hotline: 00800 44 77 77 66 

E-mail: Benelux@hsm.eu



Maakt u nou niet ook dezelfde fout!
Vernietigen in plaats van weggooien. 

Waarom overkomt dat nou net mij? Maak niet dezelfde fout! Miljoenen mensen 

bestellen dagelijks via het internet kleding, sieraden, elektronische apparaten en meubelen 

– nu werd juist ik de dupe van een bedrog en het is mijn eigen schuld. Achteloos had ik 

bij de laatste levering de rekening en de vrachtbrief bij het oude papier gegooid. Prompt 

werd mijn lichtzinnigheid afgestraft, want bij mijn volgende bestelling bij deze online 

leverancier werd mijn creditcard belast en aansluitend ook punctueel afgeleverd, maar 

de goederen kwamen niet bij mij aan. Ik was geschokt! Een kort telefoontje en het was 

duidelijk, het afleveradres werd later per telefoon gewijzigd en de goederen daardoor 

naar een pakjesstation gestuurd. De gegevens van mijn klantennummer en het correcte 

adres waren daarvoor voldoende.

Lucy W., 27 jaar,

Studente

Frank G., 43 jaar,
Belastingsadviseur

Waarom overkomt dat nou net mij? Maak niet dezelfde fout! Het was een 

belastingaangifte als elke andere ook. Alleen het resultaat was hier anders. In plaats 

van, dat mijn klant alleen de belastingaanslag van het belastingkantoor toegezonden 

kreeg, meldde zich bij hem een lokale televisiezender, die net een reportage met als 

thema "Hoe zeker zijn mijn data" aan het opnemen waren. Een reporter viste zijn 

documenten nou net uit mijn, door de storm omvergeworpen, papierton en sprak mijn 

perplexe klant daarop aan. Hij was geschokt, hoe de documenten in de handen van de 

tv-zender konden komen, en mij werd duidelijk, dat het mijn schuld was. Deze grove fout 

heeft verstrekkende gevolgen, ik ben bang voor mijn goede naam als betrouwbare en 

vertrouwensvolle belastingadviseur.

Waarom overkomt dat nou net mij? Maak niet dezelfde fout! Mijn medewerkers 

waarderen mij als nauwgezette en correcte superieur. Tot op dat ene moment. Na een 

inspannende bestuursvergadering heb ik streng vertrouwelijke ontwikkelingsplannen in 

de papiercontainer gegooid in plaats van direct bij mijn werkplek te vernietigen. Iemand 

moet de plannen van daaruit gestolen hebben, want twee dagen later ontving ik een 

anoniem schrijven, ik zou een groot geldbedrag betalen of anders zouden de plannen 

aan onze concurrentie verkocht worden. Deze fout toegeven aan mijn medewerkers was 

voor mij zeer moeizaam maar ik moest handelen, omdat ik angst had voor de reputatie 

van onze holding en bovendien koersschommelingen verwachtte, indien de plannen in 

verkeerde handen zouden komen.

Michael B., 52 jaar,

Directeur

Iedereen is het erover eens: 
Dat gebeurt mij niet meer! Per direct belanden 
alle documenten, die vertrouwelijke, gevoelige 
data bevatten, in een datavernietiger.

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown
PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
 +1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us



Warum müssen 
Datenträger 
vernichtet 
werden?

De grootste waarden van ondernemingen en privé-

personen liggen niet in de kluis, maar helaas veel te vaak 

in de prullenbak.

Neem eens even de tijd en laat uw dag de revue passeren. 

Waar belanden ...

... handgeschreven notities van de laatste 

    bestuursvergadering of jaarplanning?

... miskopieën met omzetgetallen?

... sollicitatiestukken in gedrukte vorm of notities 

    van het laatste beoordelingsgesprek?

... afgesloten dossiers met verslagen of 

    bewijsmateriaal?

Garandeert u, dat deze deels explosieve stukken veilig als 

afval afgevoerd zijn? Wie heeft er allemaal toegang tot uw 

prullenbak? Hoe ziet uw concept tot het vernietigen van 

datadragers er uit, resp. die van uw dienstverlener?

Het misbruik van data kost niet alleen veel geld  

maar ook de goede naam. Wanneer daarbij wetgevingen over 

hoe om te gaan met data-beveiliging van persoonlijke data 

van derden worden geschonden, dreigen bijkomend ernstige 

gerechtelijke consequenties.

Ons advies: vernietig gevoelige data direct 

daar waar ze ontstaan, namelijk bij de 

werkplek. Daarmee beschermt u zichzelf en ook 

uw zakelijke partners.

De EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG.
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt per 25 mei 2018 alle voorgaand geldende rechten op gege-

vensbescherming (voorheen Wbp) en geldt voor de gehele EU. Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen m.b.t. het 

thema databeveiliging in een oogopslag:

Hoofdstuk 3, afdeling 1, artikel 13 AVG, Informatieplicht en recht op informatie.

Wordt persoonsgebonden data verzameld, dan dient de verantwoordelijke een volledige documentatie over doel, periode, 

opslag en verwijdering te overleggen en te garanderen.

Hoofdstuk 3, afdeling 3, artikel 17 AVG, Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid“).

De verantwoordelijke heeft de verplichting, de verzamelde gegevens op verzoek terstond en volledig te verwijderen. Hij moet garan-

deren, dat alle links tot deze persoonsgebonden data of kopieën onherroepelijk vernietigd worden. Uitzonderingen zie lid 3, bijv. bij 

vervulling van een gerechtelijke verplichting, zoals orderverwerking.

Hoofdstuk 4, afdeling 2, artikel 32 AVG, Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker.

 x Technische en organisatorische maatregelen om natuurlijke personen afdoende te beschermen. Alleen op instructie van een 

verantwoordelijke mag met persoonsgebonden data gewerkt worden, daarbij moet een geheimhoudingsovereenkomst worden 

opgesteld. 

 x Een regelmatig proces voor het controleren van de genomen maatregelen voor de gegevensbeveiliging.

 x Europees engagement tot het beschikbaar stellen van een zakelijke functionaris voor gegevensbeveiliging.

Houdt u rekening met dit hoofdstuk 4 bij het uitbesteden van vernietigingsopdrachten aan externe dienstverleners.

Hoofdstuk 4, afdeling 2, artikel 33 AVG, Meldingen bij schendingen van de bescherming.

Ingeval van een schending van de bescherming van persoonsgebonden data meldt de verantwoordelijke het voorval terstond aan de 

bevoegde toezichtsautoriteit, volgens hoofdstuk 6, afdeling 1, artikel 51.

Hoofdstuk 8, artikel 83, afdeling 4 en 5 AVG, Algemene voorwaarden voor het opleggen van administratieve geldboeten.

De sanctievorm werd massief aangescherpt, bij overtreding tegen de reglementen kan een geldboete tot 20 miljoen Euro of zelfs tot 

4 % van de wereldwijde omzet van het afgelopen jaar opgelegd worden.

De organisatie van de databeveiliging ligt bij 
de verantwoordelijkheid van de onderneming.

De directe weg naar meer zekerheid.

Niet vergeten: U blijft in geval van datamisbruik altijd zelf 
verantwoordelijk – ook wanneer u een dienstverlener inhuurt.

Meer over het thema databeveiliging vindt 
u via www.hsm.eu/gegevensbescherming 
of eenvoudig QR-code scannen.
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Voor elke veiligheidsbehoefte de juiste oplossing.

Normale beschermingsbehoefte 

voor interne gegevens.

BESCHERMINGSFACTOR 1

Zeer hoge beschermingsbehoefte 

voor bijzonder vertrouwelijke en 

geheime gegevens.

BESCHERMINGSFACTOR 3

Hogere beschermingsbehoefte 

voor vertrouwelijke gegevens.

BESCHERMINGSFACTOR 2

Hoe hoog is de behoefte aan bescherming van uw datadragers?
Aan de hand van de veiligheidsklasse stelt u de bijpassende veiligheidsfactor vast, volgens DIN 66399.

Originele afmeting 
snippers of stroken.

Bijv. papier, 
röntgenfoto´s, 
drukvormen

Bijv. CDs, DVDs, 
Blu-ray Discs

Bijv. diskettes, 
ID-kaarten met 
magneetstrippen

Bijv. USB-sticks, 
chipkaarten, halfge-
leide harde schijven, 
geheugenkaarten 
uit smartphones, 
digitale camera´s

Bijv. films en folies

Deze media 
kunnen vernie-
tigd worden.

*als voorbeeld DIN A4, 80 g/m2

Snipperformaat max. 160 mm², 
ca. 389 deeltjes*

Gegevensdragers met bijzonder 
gevoelige en vertrouwelijke gegevens 
evenals persoonlijke gegevens, die 
onderhevig zijn aan een verhoogde 
beschermingsbehoefte, bijv. balansen 
en voorwaarden, evenals loonstrook- 
jes, persoonlijke gegevens / -aktes, 
arbeidsovereenkomsten, medische 
verklaringen, belastingdocumenten.

Snipperformaat max. 30 mm², 
ca. 2.079 deeltjes*

Gegevensdragers die geheime 
informatie bevatten en van existentieel 
belang is voor een persoon, een 
bedrijf of een organisatie, bijv. 
patenten, constructiedocumenten,  
strategiepapieren, reclame-analyses,  
procesdocumenten.

BF 3
BF 2

BF 3
BF 2

Strookbreedte max. 6 mm,  
ca. 35 deeltjes*

Interne documenten, deeltjes 
onleesbaar gemaakt of vernietigd 
moeten worden, bijv. bedrijfsinterne 
communicatie zoals verlopen 
overboekingen, reisrichtlijnen, affiches, 
formulieren.

Snipperformaat max. 320 mm², 
ca. 194 deeltjes*

Gegevensdragers met gevoelige 
en deels vertrouwelijke gegevens 
evenals persoonlijke gegevens, die 
onderhevig zijn aan een verhoogde 
beschermingsbehoefte, bijv. om-
zetverslagen en belastingdocumenten 
van bedrijven, zoals aanbiedingen, 
bestellingen etc. met adresgegevens 
van personen.

BF 1

BF 2
BF 1

Snipperformaat max. 10 mm²,
ca. 6.237 deeltjes*

Gegevensdragers met geheim 
te houden documenten, waarbij 
buitengewone veiligheids-
maatregelen nageleefd moeten 
worden, bijv. onderzoeks- en 
ontwikkelingsdocumenten, segment 
overheid.

Snipperformaat max. 5 mm²,
ca. 12.474 deeltjes*

Voor absoluut geheim te houden 
gegevens, waarbij de hoogste 
veiligheidsmaatregelen moeten 
worden nageleefd, bijv. segmenten 
betreffende de geheime dienst of 
militaire gebieden.

BF 3

BF 3

Originele afmeting 
snippers of stroken.



De onderneming HSM 
Shredderen en Persen.

Sinds 1971 volgt HSM een duidelijke strategie: de consequente keuze voor kwaliteit „Made in Germany”.
Deze product- en servicekwaliteit is de basis van het succes in de beide ondernemingsafdelingen Kantoortechniek en
Milieutechniek. Als specialist voor producten en dienstverlening voor gegevensbescherming en technologieën voor de
optimalisatie van logistieke processen en recyclingprocessen behoort HSM tot de toonaangevende leveranciers in de wereld.

Vraag het ons. Wij zijn u graag van dienst.

Hoofdvestiging Duitsland:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany 
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

Dochterondernemingen van HSM:E-mail / hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66
Fax 00800 44 77 77 67

HSM Vertrieb Deutschland
Deutschland@hsm.eu
 
HSM Vertrieb Österreich
Austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
Schweiz@hsm.eu 

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
Benelux@hsm.eu
 
HSM Commerciale Italia
Italia@hsm.eu

HSM Técnica de Oficina
y Medioambiente, España, S.L.U.
C/Tona
Nave n° 15 “El Lago”
Pol. Ind. Monguit
08480 L’Ametlla del Vallès
Barcelona
Spain
Tel. +34 93 8617187
Fax +34 93 8463417
Spain@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
France@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
info@hsmuk.co.uk
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown
PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
 +1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us
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