Is de veiligheid van uw
documenten wel gewaarborgd?
Loopt uw bedrijf risico op fraude, identiteitsdiefstal of bedrijfsspionage? Deze snelle kantoor
veiligheidsscan kan u helpen potentiële datalekken en beveiligingsfouten te identificeren.
De experts van Shred-it helpen u stappen te ondernemen om de digitale veiligheidsrisico’s
van uw organisatie te minimaliseren.

CHECK ZELF OF UW GEVOELIGE DATA RISICO LOOPT.
Beantwoord ‘JA’ of ‘NEE’ op de volgende vragen:

BEVEILIGING BEDRIJFSGEGEVENS Heeft uw organisatie:

• een veilige methode voor de verwerking van vertrouwelijke informatie?

`

JA `

NEE

• speciale, afgesloten containers voor het verwijderen van vertrouwelijke documenten?

`

JA `

NEE

JA `

NEE

• een ‘Shred-it All Policy’, waarbij alle documenten in uw bedrijf veilig worden vernietigd?
• een check om te zien of de privacywetgeving wordt opgevolgd?

`
`

• een procedure voor onaangekondigde beveiligingscontroles?

`

JA `

JA `

NEE

NEE

• een check-up bij het aannemen van partners en leveranciers?

`

JA `

GETRAINDE WERKNEMERS Geldt dit voor uw organisatie:
• bij het aannemen van nieuwe medewerkers worden referenties gecontroleerd.

`

JA `

NEE

JA `

NEE

• het documentvernietigingsbeleid en de procedures zijn uitgeschreven.

`

• nieuwe werknemers zijn op de hoogte van het vernietigingsbeleid.

`

JA `

NEE

NEE

• een clean desk beleid is onderwerp van het werkproces.

`

JA `

VEILIGHEID BUITEN DE WERKVLOER Geldt dit voor uw organisatie:
• zijn werknemers op de hoogte van de veiligheidsregels voor documenten buiten uw locatie?

`

JA `

NEE

BEWAREN VAN DOCUMENTEN Heeft uw organisatie:
• een duidelijk opslagbeleid voor uw documenten?

`

JA `

`

JA `

NEE

`

JA `

NEE

• een veilige ruimte met een beperkte toegang waarin gevoelige documenten gedurende een
lange termijn bewaard kunnen worden?
• speciale documentcontainers waarop staat aangegeven wanneer deze worden vernietigd?

NEE

NEE

HOE STAAT HET MET DE VEILIGHEID VAN DOCUMENTEN IN UW BEDRIJF?
Tel het aantal keer dat u ‘nee’ hebt geantwoord bij elkaar op.

1-3

U bent goed op de hoogte van de
risico’s en weet deze te vermijden.
Met een betrouwbare partner als
Shred-it blijft u up-to-date en is uw
gevoelige informatie veilig.

4-6

U loopt risico op een datalek en
fraude. Laat Shred-it u helpen
met regelmatige veiligheidschecks
en het opstellen van een
documentmanagementsysteem.

Neem voor uw gemoedsrust vandaag nog contact
op met Shred-it® op 02 375 61 97 | shredit.be
Shred-it® est une solution Stericycle. © 2020 Shred-it® International. Tous droits réservés.

7+

U loopt een groot veiligheidsrisico.
Onderneem direct actie om een
datalek, bedrijfsspionage of het
verliezen van vertrouwelijke
informatie te voorkomen.
Bel Shred‑it vandaag nog.

