
Bëhet thjeshtë.

Shkatërrimi i të 
dhënave dhe 
dokumentave

Nëse keni pyetje?
Do jemi të gatshëm të përgjigjemi! 
T +355 69 60 50 650
info@reisswolf.al 
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Te dhënat. 
Shërbimet.
Përfitimet tuaja.

 

Veprimtari e mbyllur dhe e sigurtë nga mbledhja deri 
në shkatërrimin e çertifikuar konform akteve Federale 
Gjermane për Mbrojtjen e të Dhënave dhe standartit 
DIN 66399.

Konsulence gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e të 
dhënave, duke përfshirë krijimin e strategjisë të 
udhëzuar ekskluzivisht nga staf me eksperiencë të 
gjerë.

Siguri e zhvilluar posaçërisht nga REISSWOLF. 
Makina të patentuara për procedurë të sigurtë zbraz-
je, me kontenierë sigurie të cilët hapen dhe zbrazen 
në ambientet tuaja në makineri të mbyllur herme-
tikisht. 

Kontenierë të vecantë REISSWOFL e.i.sy. me të drejta 
individuale të kyçjes si dhe bllokimit të logimit në rast 
aksidenti për siguri maksimale, disponibël në madhësi 
të ndryshme.

Cikël Mbledhje sipas një skeduli të përcaktuar ose me 
kërkesë të klientit, e kryer vetëm nga staf i përhershëm 
të detyruar të ruajnë konfidencialitetin nën obligimin e 
ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave.

Në përputhje të plotë me Rregulloren Europiane të 
Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). 

Mbrojtje për më thelbësoren.

Çdo kompani përpunon të dhëna sensitive. 
   Jo vetëm që këto të dhëna duhet të trajtohen me 
konfidencialitet por – kërkohet gjithashtu një proces 
shkatërrimi i sigurtë dhe konform legjislacionit në fuqi. 
Ky rregull kërkohet te zbatohet si për dokumentacionin 
shkresor pra në letër ashtu dhë për të dhënat 
elektronike.

Mbrojtja e të dhënave, siguria e procesit, respektimi i 
periudhave të mbajtjes së të dhënave statutore – të 
regjistrosh këto të dhëna dhe veprime në vazhdimësi 
dhe koherence kërkon burime njerëzore të cilat mund të 
përdoren më mire tjetërkund. Ne do të jemi disponibël 
tju mbështesim me ekspertizën tonë, në çdo kërkese 
tuajën madje dhe në zbatimin e saktë të kërkesave të 
Rregullores Europiane të Mbrojtjes së të Dhënave 
GDPR.

Detyra jonë është të sigurojmë që askush të mos ketë 
mundësi të aksesoje të dhënat tuaja pa autorizim. 
Kjo është dicka që ne e vlerësojmë shumë. 
Standartet tona strikte aplikohen në cdo hap të 
procesit të shkatërrimit. Materialet shkatërrohen jo 
më vonë se 24 orë pas dorëzimit si dhe në përputhje 
me standartin DIN 66399 – dhë për këtë ne ju pajisim 
me çertifikatën përkatëse.

Gjithashtu i gjithë procesi është i monitoruar 
rregullisht nga auditorë të brëndshëm dhe të jashtëm 
si dhe është i çertifikuar nën ISO 9001 :2008.

Ku është e mundur të gjithë materialet pas shkatërrimit 
riciklohen.


