Niszcz dane zgodnie
z RODO i odbierz nagrody!

Promocja HSM
Wymień Punkty na Nagrody
wiosna - lato 2018

Okres obowiązywania: 03.04.2018 - 13.07.2018

Nie popełniaj tego samego błędu!
Niszcz, nie wyrzucaj.
Dlaczego musiało to spotkać właśnie mnie? Nie popełniaj tego samego błędu!
Miliony ludzi codziennie zamawia przez internet ubrania, biżuterię, elektronikę czy
nawet meble, a to właśnie ja zostałam oszukana. I co najgorsze – to była wyłącznie
moja wina. Po prostu nie zastanawiając się, wyrzuciłam rachunek i dowód dostawy z
mojego ostatniego zakupu do kosza. Od razu przyszło mi zapłacić za moje beztroskie
zachowanie. Gdy złożyłam kolejne zamówienie w tym samym sklepie internetowym,
moja karta została obciążona, a paczka szybko dostarczona, ale niestety nie do mnie.
Byłam kompletnie zaskoczona! Szybko zadzwoniłam do sklepu i dowiedziałam się, co
się stało. Ktoś zmienił telefonicznie adres dostawy i zamówienie zostało dostarczone do
punktu odbioru paczek. Aby wprowadzić tę zmianę, potrzebny był wyłącznie mój numer
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klienta i adres.

Dlaczego musiało to spotkać właśnie mnie? Nie popełniaj tego samego błędu! To
była tylko kolejna deklaracja podatkowa, taka sama jak wszystkie inne. Ale tym razem
skończyło się inaczej. Mój klient nie otrzymał zawiadomienia z urzędu skarbowego o
ustaleniu wysokości podatku. Zamiast tego skontaktowała się z nim regionalna stacja
telewizyjna, która właśnie kręciła program na temat „Jak bezpieczne są moje dane?".
Ich dziennikarz znalazł dokumenty, które podczas burzy wypadły z mojego kosza, i w ten
sposób skontaktował się z moim klientem. Klient był zszokowany, że jego dokumenty
dostały się w ręce stacji telewizyjnej i oczywiście, że była to moja wina. Ten błąd miał
katastrofalne konsekwencje. Bardzo martwię się teraz o moją reputację dotychczas
niezawodnego i godnego zaufania doradcy podatkowego.
Franciszek G., lat 43,
doradca podatkowy

Dlaczego musiało to spotkać właśnie mnie? Nie popełniaj tego samego błędu!
Moi pracownicy cenią mnie jako skrupulatnego i uczciwego szefa. Poza tym jednym
przypadkiem, gdy po ważnym spotkaniu zarządu wyrzuciłem poufne plany rozwojowe
do kosza, zamiast zniszczyć je przy moim biurku. Ktoś musiał ukraść je z kosza, ponieważ
dwa dni później otrzymałem anonimowy list, w którym groźono, że muszę zapłacić
ogromną sumę pieniędzy, jeśli nie chcę by plany zostały sprzedane naszym konkurentom.
Trudno było mi przyznać się do tego przed pracownikami, ale musiałem coś zrobić, bo
martwiłem się o reputację firmy oraz cenę akcji, gdyby plany dostały się w złe ręce.

,
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Wszyscy są zgodni:
Od tej pory wszystkie dokumenty, których już nie potrzebuję
od razu trafią do niszczarki dokumentów HSM.

Co się dzieje z Twoimi danymi, gdy nie są Ci już potrzebne?
Zastanów się, jak wygląda Twój dzień w pracy. Gdzie ostatnio trafiły...
... Twoje odręczne notatki z ważnego spotkania, np. posiedzenia zarządu lub spotkania z kluczowym klientem?
... błędne wydruki ważnych dokumentów, zawierające np. wartości obrotów?
... wydrukowane CV kandydata, z którym przeprowadzałeś ostatnią rozmowę kwalifikacyjną?
... inne wydruki analiz, raportów, zestawień czy choćby zwykłej korespondencji firmowej?

Niektóre z tych dokumentów zawierają bardzo wrażliwe dane! Czy jesteś pewien, że są one utylizowane w bezpieczny sposób? Czy
wiesz kto ma dostęp do Twojego kosza przy biurku? Czy wiesz jakie są procedury niszczenia danych w Twojej firmie? A jaką procedurę
niszczenia danych mają Twoi usługodawcy? Wyciek danych może kosztować firmę nie tylko sporo pieniędzy, lecz również utratę dobrej
reputacji. Dodatkowo, jeśli zostaną naruszone przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych osób trzecich, może to mieć poważne
konsekwencje prawne.

Niszcz poufne dane bezpośrednio w miejscu gdzie powstają,
czyli przy biurku. W ten sposób chronisz siebie i swoich
partnerów handlowych.
Pamiętaj: przekazując dokumenty z danymi osobowymi zewnętrznym dostawcom
usług, nadal jesteś odpowiedzialny za ich prawidłowe przetwarzanie!

RODO - rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych
Od 25 maja 2018 r. unijne rozporządzenie RODO zastępuje wszystkie dotychczasowe przepisy o ochronie danych osobowych. Oprócz ujednolicenia przepisów na terenie UE, rozporządzenie ma na celu
głównie zwiększenie ochrony danych osobowych osób prywatnych poprzez zwiększenie transparentności oraz kontroli przetwarzania danych. Poniżej najważniejsze zmiany, które zostaną wprowadzone:
Obowiązek informacyjny i prawo do informacji. Rozdział III, Sekcja 2, Artykuł 13, RODO:
Jeśli zbierane są dane osobowe, wówczas administrator musi zapewnić i przedstawić osobie, której dane dotyczą kompletną informację
dotyczącą celu, czasu trwania, przechowywania i usuwania danych.
Prawo do bycia zapomnianym. Rozdział III, Sekcja 3, Artykuł 17, RODO: Administrator ma obowiązek kompletnego i niezwłocznego
usunięcia zgromadzonych danych na żądanie osoby, której dane dotyczą. Musi zapewnić, że wszystkie powiązania z tymi danymi
osobowymi lub ich kopie zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wyjątkiem jest m. in. wywiązanie się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania, jak np. realizacja zlecenia.
Bezpieczeństwo przetwarzania danych. Rozdział IV, Sekcja 2, Artykuł 32, RODO:
xx

Obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający
danemu ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

xx

Administrator oraz podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia
administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie
administratora.

xx

Obowiązek przeprowadzania regularnej oceny czy zapewniany stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni.
Zobacz Rozdział 4 RODO, jeśli zlecasz utylizację danych zewnętrznym dostawcom usług.

Obowiązek notyfikacyjny. Rozdział IV, Sekcja 2, Artykuł 33, RODO:
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator jest zobowiązany zgłosić tę sytuację niezwłocznie odpowiedniemu
organowi nadzoru.
Nakładanie kar pieniężnych. Rozdział VIII, Artykuł 83, pkt. 4 i 5, RODO:
Nakładanie kar finansowych zostało w znacznym stopniu zaostrzone. W przypadku naruszenia postanowień może zostać nałożona kara
pieniężna w wysokości do 20 mln euro lub do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku
obrotowego.

Czy niszczysz dane zgodnie z RODO?
RODO wymaga od każdego przedsiębiorcy, aby zapewnił należyte środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające nośniki
danych z danymi osobowymi przed nieuprawionym dostępem. Po okresie przechowywania dane winny być zniszczone w odpowiedni sposób. Rekomendujemy niszczenie dokumentów i innych nośników danych bezpośrednio przy biurku za pomocą
niszczarki - to najprostszy i najskuteczniejszy sposób! Aby wybrać urządzenie dopasowane do Twoich potrzeb, należy w pierwszej
kolejności określić rodzaj niszczonych danych. Stosowana od 2012 roku norma DIN66399 wyróżnia siedem stopni bezpieczeństwa dla niszczonych dokumentów (od P-1 do P-7). Im bardziej poufne dane, tym mniejsza dopuszczalna powierzchnia ścinka,
i tym samym wyższe bezpieczeństwo niszczonych dokumentów. Kolejnym krokiem, gdy ustalimy rodzaj niszczonych danych jest
wybranie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa - pomoże w tym poniższe zestawienie.

P-2

P-4

P-3

Szerokość paska maks. 6 mm
ok. 35 pasków/arkusz*

Pow. ścinka maks. 320 mm²
ok. 194 ścinków/arkusz*

Pow. ścinka maks. 160 mm²
ok. 389 ścinków/arkusz*

Wybierz stopień P-2 do niszczenia
dokumentów o niskiej poufności:

Wybierz stopień P-3 do niszczenia
wewnętrzych dokumentów średniej poufności:

Wybierz stopień P-4 do niszczenia
dokumentów o podwyższonej
poufności z danymi osobowymi:

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

zwykłej korespondencji firmowej
nieaktualnych materiałów, broszur
formularzy

P-5

składane oferty, zamówienia
błędne wydruki
wewnętrzne analizy, raporty

wyciągi bankowe
listy płac, akta osobowe
umowy o pracę, dok. podatkowe
korespondencja urzędowa
dokumentacja medyczna

P-7

P-6

Pow. ścinka maks. 30 mm²
ok. 2 079 ścinków/arkusz*

Pow. ścinka maks. 10 mm²
ok. 6 237 ścinków/arkusz*

Pow. ścinka maks. 5 mm²
ok. 12 474 ścinków/arkusz*

Wybierz stopień P-5 do niszczenia
dokumentów z tajnymi informacjami osoby lub przedsiębiorstwa:

Wybierz stopień P-6 do niszczenia
dokumentów tajnych wymagających
nadzwyczajnej ochrony:

Wybierz stopień P-7 do niszczenia
danych ściśle tajnych wymagających najwyższych zabezpieczeń:

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

patenty
dokumentacja konstrukcyjna
dokumenty strategiczne
analizy konkurencji
dokumenty procesowe

Nośniki, które
można niszczyć
w niszczarce:

P
np. papier, wydruki

dokumentacja dot. badań i rozwoju
instytucje finansowe
urzędy publiczne

O
np. płyty CD i DVD,
dyski Blu-ray

T
np. dyskietki, karty
plastikowe z paskiem
magnetycznym

E
np. pamięć USB,
karty chipowe, dyski
SSD, karty pamięci

działalność wywiadowcza
służba wojskowa

F
np. klisza, folia

*DIN A4, 80 g/m²

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na
stronie www.hsm.eu/ochrona-danych lub skanując kod QR:

Wybierz urządzenie w Promocji...
HSM SECURIO P40i
DIN
66399

P-2÷P-7

do 58

145 l

• Innowacyjny systemem napędu i sterowania IntelligentDrive

IntelligentDrive

• Trzy tryby pracy: cichy, normalny, wydajny
• Inteligentne usuwanie zacięć papieru
• Dotykowy wyświetlacz 4,3''
• Mocny silnik przystosowany do pracy ciągłej

32

• Szczelina wejściowa z czujnikiem dotyku
• Gwarancja 3 lata na urządzenie, dożywotnia na noże tnące

pkt

Cena od 8400 PLN netto

HSM SECURIO B34

HSM SECURIO B26

DIN

DIN

66399

P-2÷P-7

66399

do 32

100 l

P-2÷P-7

55 l

do 27

• Wysoka wydajność
jednorazowa

• Łatwy do opróżniania,
pojemny kosz na ścinki

• Mocny silnik przystosowany
do pracy ciągłej

• Drewniana obudowa na kółkach
• Gwarancja 3 lata na urządzenie,
dożywotnia na noże tnące

• Gwarancja 3 lata na urządzenie,
dożywotnia na noże tnące

12
Cena od 3360 PLN netto

pkt

HSM SECURIO AF150
DIN
P-4
66399

10

P-4÷P-6

do 10

34 l

• Niszczenie równoległe
papieru podawanego ręcznie
oraz z podajnika

DIN
P-4
66399

10

P-2÷P-6

do 19

20 l

33 l

• Przystosowana do pracy
ciągłej w biurze
• Mocny silnik o mocy 440 W

• Automatyczny podajnik
mieszczący do 150 ark.

Cena od 2050 PLN netto

pkt

HSM SECURIO B22

20 l

• Gwarancja 3 lata na urządzenie,
dożywotnia na noże tnące

8

Cena od 2320 PLN netto

• Gwarancja 3 lata na urządzenie,
dożywotnia na noże tnące

6

7

pkt

HSM SECURIO C18

Cena od 1620 PLN netto

pkt

Zasady Promocji:

DIN
66399

P-2÷P-5

do 19

1. Wybierz urządzenia w promocji

25 l

2. Dodaj punkty
3. Zamień punkty na nagrody

• Wyjmowany pojemnik
na ścinki
• Szczelina wejściowa
z czujnikiem dotyku
• Gwarancja 3 lata na urządzenie,
dożywotnia na noże tnące

Cena od 1200 PLN netto

5

pkt

Punkty podlegają sumowaniu wyłącznie w jednym zamówieniu. Ilość wybranych nagród nie może być większa od ilości kupowanych urządzeń HSM
objętych promocją. Łączna wartość punktowa nagród nie może być wyższa
od łącznej wartości punktowej urządzeń HSM. Punkty niewykorzystane w
jednym zamówieniu przepadają.

...i zamień punkty na nagrody!

40

32

pkt

pkt

Smartfon Apple

Robot mopujący

iPhone 6 32GB

iRobot Braava 390T

12

8

pkt

Stacja pary Beko
o mocy 2400W

6

pkt

Kamera sportowa Overmax
Full HD 4k + akcesoria

7

pkt

pkt

Ekspres do kawy Bosch
przelewowy TKA 8631

Dron Overmax X-Bee FPV
z transmisją obrazu na żywo
i nagrywaniem

6

5

pkt

pkt

Słuchawki JBL Bluetooth
bezprzewodowe

Woda toaletowa Giorgio
Armani Sì 30 ml dla kobiet

5

pkt
Woda toaletowa Giorgio Armani
Acqua di Gio 50 ml dla mężczyzn

Sprzedaż promocyjna została zorganizowana przez HSM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Organizator). Regulamin sprzedaży promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora. Czas
trwania promocji: od 03.04.2018 do 13.07.2018 lub wyczerpania zestawów objętych Promocją. Produkty oferowane w ramach Promocji mogą różnić się od tych ukazanych na zdjęciach i opisach,
jednakże ich użyteczność będzie na porównywalnym poziomie. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zakupione w ramach niniejszej Promocji urządzenia nie
podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny. Liczba zestawów promocyjnych jest ograniczona.

