Dina
hemligheter
förblir hemliga

En sekretesstjänst
från Stena Recycling

TA INGA RISKER
SATSA PÅ EN
MARKNADSLEDANDE
SEKRETESSHANTERING
Har ni funderat på vad och hur stora konsekvenserna skulle bli om ert
företags känsliga information hamnade i orätta händer? Kanske skulle
år av forskning gå till spillo, potentiella affärsuppgörelser gå om intet
eller skulle enskilda individer kunna drabbas negativt? Om svaret på
någon av frågorna är ja så rekommenderar vi er en säker, trygg och
välplanerad sekretesshantering.
Alla företag och organisationer har känslig information och hemligheter som bör förbli hemliga. Hur ser det ut hos er idag – har ni
kontroll över var informationen tar vägen i de dokument, hårddiskar,
telefoner, prototyper, mediciner m.m. som ni gör er av med?
Vi vet att den vanligaste orsaken till att sekretess försummas är
brist på tid och kunskap. Med vår marknadsledande sekretesstjänst
REISSWOLF får ni en effektiv hantering som är trygg, enkel och säker
att använda. Vår tjänst förenar säker informationshantering och
destruktion med enkla rutiner och återvinning, och vi kan garantera
att era hemligheter förblir hemliga.

SEKRETESSLÖSNINGAR
SOM SKYDDAR FÖRETAG,
INDIVIDER OCH MILJÖN
REISSWOLF är en tjänst från Stena Recycling som innebär att säkert
omhänderta och eliminera information genom destruktion av felaktigt, inaktuellt eller uttjänt material eller produkter som bär känslig
information. Hela hanteringen utförs av särskilt utbildad personal och
följer en rad kontrollpunkter.
Med ett digitalt kontrollsystem följer vi varje sekretessbehållare hela
vägen från kundens lokaler till våra sekretessanläggningar för destruktion av innehållet. Det destruerade materialet kan återvinnas men den
destruerade informationen kan aldrig återskapas. På så sätt värnar
vi om individens integritet och företagens informationssäkerhet,
samtidigt som vi minskar den negativa miljöpåverkan.
Dessutom får kunden en arbetsplats med en effektiv sekretesshantering som är enkel för alla att använda. Ni kan lämna allt, från
enstaka papper till stora arkivutrensningar, hårddiskar, USB-minnen
och prototyper.

Behållarna kan låsas eller plomberas för att förhindra att obehöriga
kommer åt innehållet. Detta är viktigt eftersom det dessvärre ofta är
internt i organisationen som informationsstölder sker. Vi hämtar och
tömmer sedan de förslutna behållarna enligt avtal eller efter behov.
Informationsbärarna som vi hämtar hos er hanteras i ett system som
ger exakt kontroll över var i processen varje behållare befinner sig.
Alla lastbilar har speciell utrustning och larm för att hålla en obruten
hög säkerhet under hela transporten. All personal som sköter sekretesshanteringen har undertecknat ett sekretessavtal. De är väl insatta i
säkerhetsfrågor och har kunskap om de hot och risker som kan finnas.
BEHÅLLARE ANPASSADE FÖR DITT FÖRETAG
Vi erbjuder olika storlekar och modeller av sekretessbehållare. Nedan
ser du tre av våra vanligaste kärl. Antal och val av storlek anpassas till
dina utrymmen och behov.
SMALL
130 liter

MEDIUM
220 liter

XLARGE
1000 liter

FRÅN HEMLIGHET
TILL ÅTERVINNING
SÅ FUNGERAR DET:
Allt börjar med att vi tillsammans med säkerhetsansvarig
hos dig som kund gör en noggrann analys av säkerheten
och ert behov av eliminering av känslig information.
Vi erbjuder tre olika hämtningsförfaranden; destruktion på
plats med vårt mobila sekretessfordon, insamling i säkerhetsklassad komprimatorbil och insamling av sekretesskärl
i säkerhetsklassad skåpbil (kärlbyte).
Vi säkerställer att det känsliga materialet förvaras säkert
hos dig, transporteras och destrueras på ett säkert sätt så
ingen information kan komma i orätta händer. Om behov
finns får kunden följa med och övervaka processen.
När innehållet lastas av på vår sekretessanläggning kontrolleras plombering/lås och streckkoden läses av.
Innehållet destrueras och återvinns. Det material som inte
kan återvinnas används till energiutvinning i fjärrvärmeverk.
Efter destruktion utfärdas intyg som bekräftar att materialet är förstört, när det skedde och vem som övervakade
processen.

LÄS NOGA – DET HÄR ÄR
KÄNSLIG INFORMATION
När känslig information försvinner beror det ofta på slarv och tidsbrist.
Slarv som kan få förödande konsekvenser för både individer och företag.
En annan anledning är att företag inte riktigt vet vad som är känslig
information och inte.
Sekretesshantering är i vissa fall ett svåröverskådligt område. För att
underlätta en kartläggning av var det finns känslig information i organisationen har vi gjort en sammanställning som tar upp olika typer av
informationsbärare. Vad som är känslig information för er avgör ni,
men alla företag och verksamheter har någon information som inte
bör hamna i orätta händer.

EXEMPEL PÅ INFORMATIONSBÄRARE
•

Post och e-post

•

Ekonomiska rapporter, lönelistor och lönsamhetskalkyler

•

Skisser och ritningar

•

Marknadsföringsmaterial, affärsplaner och kampanjidéer

•

Offerter och avtal

•

Personuppgifter om personal, klienter och/eller patienter

•

Hårdvara såsom USB-minnen och hårddiskar

•

Varumärkesskyddat material i alla format

•

Märkeskläder, profilkläder och uniformer som ska bytas ut
eller slängas

•

Prototyper och felproduktioner

•

Stämplar och dekaler

Stort som smått, revolutionerande eller anspråkslöst – nästan all
information kan göra skada om den blir tillgänglig för fel personer.

VI TAR HAND OM ALLT
Stena Recycling är en helhetsleverantör av återvinningstjänster och
vi finns i hela Sverige. Vi tar hand om allt som blir över och skapar
värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Vi hanterar alla
materialslag och erbjuder tjänster för olika behov och branscher.
Genom att erbjuda sekretesstjänsten REISSWOLF som en del av vårt
totala tjänsteutbud kan vi ge våra kunder den högsta säkerheten
och den bästa återvinningslösningen oavsett om det som kastas är
emballage eller hemliga dokument. När det kommer till hemligheter
spelar det heller ingen roll för oss om det är stora eller små hemligheter - vi behandlar allt med samma höga säkerhet.
Vi kan hjälpa alla företag och organisationer – från mindre butiker
till multinationella industrier, myndigheter och statliga verk. Våra
lösningar är flexibla och anpassas till kundens olika behov och krav.
Företag och verksamheter som har rikstäckande verksamhet kan
erbjudas en lösning som kan användas av hela organisationen. Detta
är fördelaktigt vid utvecklingen av koncerngemensamma sekretessoch säkerhetsrutiner, men även när det gäller planering och anpassning
för eventuell miljöcertifiering.

Läs mer om oss och vår sekretesstjänst på
stenarecycling.se

