CERTIFICERINGSREGELING ARCHIEF- EN DATAVERNIETIGING

Uw archief of data
betrouwbaar vernietigen?

Vraag naar het CA+ certificaat!
VERZEKER U VAN BETROUWBARE VERNIETIGING
Uw vertrouwelijke informatie in onbevoegde handen....geen
organisatie kan zich dat permitteren. Naast het feit dat het veel
geld kan kosten, schaadt het uw reputatie als betrouwbare
organisatie.
Laat uw archief of data daarom alleen vernietigen door CA+
gecertificeerde specialisten. Het CA+ certificaat waarborgt een
adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces.
MELDPLICHT DATALEKKEN: VOORKOM EEN BOETE!
Vanaf 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Deze
maakt het essentieel om bewust te zijn van de manier waarop uw
datadragers worden verwerkt. In Nederland is CA+ hét keurmerk
voor veilige en betrouwbare vernietiging van archieven en
datadragers.
ONAFHANKELIJKE, EXTERNE, TOETSING
CA+ gecertificeerde ondernemingen worden jaarlijks gekeurd
door Kiwa Nederland, een onafhankelijke organisatie die
hooggekwalificeerde certificering verzorgt.
MEER INFORMATIE?
Kijk op www.ca-plus.nl voor meer informatie en een overzicht
van alle CA+ gecertificeerde ondernemingen.

www.ca-plus.nl

Hét keurmerk voor archief- en
datavernietiging
ALS KLANT VAN EEN CA+ GECERTIFICEERDE ONDERNEMING

FNOI

KUNT U EROP VERTROUWEN DAT UW MATERIAAL:
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Indien gewenst, ontvangt u een garantiedocument vernietiging.

De Certificeringsregeling Archief- en Data-vernietiging (CA+) bevat objectieve normen en procedures om de
vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal en de veiligheid van de procedures te waarborgen. De regeling
waarborgt tevens een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces.
De certificeringsregeling CA+ sluit aan op erkende normeringen in andere Europese landen voor archiefvernietiging. Kijk
voor meer informatie op www.ca-plus.nl.
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