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Transport i odbiór dokumentów jest najbardziej newralgicznym elementem niszczenia dokumentów.

Monitoring

Sugerowane jest aby obraz był nagrywany na zew.
Rejestratorze a nie na karcie SD zamontowanej wew. Kamery

Wymagany

Tak, zew.
rejestrator

GPS

Czy położenie samochodu jest monitorowane przez system
GPS?

Wymagany

Tak

Procedury antykradzieżowe

Czy kierowcy wiedzą jak mają postępować w przypadku
kradzieży samochodu z nośnikami danych?

Wymagany

Tak

Opuszczenia pojazdu

Czy przed wyjściem z pojazdu kierowca jest zobowiązany do
aktywowania dodatkowej, zdalnej blokady zapłony?

Wymagany

Tak

Zwykłe Plomby

Czy kierowca ma możliwość poznania numerów plomb? Czy
plomby jadą z kierowcą? Czy jadą w bezpiecznych kopertach?

Uwaga

Tak, w
kopertach

Kto zakłada plomby

Sugerowane jest aby to Państwa pracownik zakładał plomby na
samochodzie / pojemniku / worku a przynajmniej sprawdził
poprawność ich założenia i zgodność numerów z raportem

Wymagany

Tak

Plomby elektroniczne

GSM – withe/black list
RIFD – jak często zmieniane jest kodowane?

Zalecane

brak

Zdalne odcięcie zapłonu

System zdalnego odcięcia zapłonu to jedyna możliwość
unieruchomienia samochodu np.: po jego kradzieży.

Wymagane

Tak

Czujniki otwarcia drzwi

Jest to uproszczona wersja plomby elektronicznej, rejestruje
każde otworzenie drzwi w przestrzeni ładunkowej

Zalecane

Tak

Pojemniki zamykane na klucz

Czy pojemniki mają indywidualne klucze? Jak często
wymieniane są zamki? Kto ma dostęp do kluczy?

Uwaga

Nie

Szkolenia kierowców

Najlepiej aby były to szkolenia na pojazdy uprzywilejowane
bądź bankowozy

Zalecane

Tak

Autoryzacja odbioru

Czy dane kierowcy / pojazdu są wcześniej wysyłane drogą
mailową?

Wymagany

Tak

Ładowność samochodu

Policja (ITD.) unieruchomi taki samochód na trasie i nie pozwoli nim
odjechać do czas rozładunku lub przewiezie na parking policyjny

Wymagany

Tak

Typ samochodu

Musi to być samochód typu furgon, należy uważać na plandeki

Wymagany

Tak
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Hala Niszczenia
Monitoring

Czas przechowywania nagrania? Ilość kamer?

Wymagany

3 lata,
4 kamery

Monitoring

Czy nagrania z kamer są nagrywane również na zewnętrznym
serwerze - zabezpieczenie antywłamaniowe

Wymagany

Tak, ostatnie
24H

Monitoring

Czy działa awaryjne zasilanie monitoringu (UPS)

Zalecany

Nie

Zdejmowanie plomb

Czy plomby są zdejmowane pod okiem kamer

Wymagany

Tak

Kto sprawdza nr. plomb

Ile osób jest upoważnionych do zdejmowania i sprawdzania
numerów plomb

Wymagany

Tylko kierownik
zmian

Klatka bezpieczeństwa /
Wydzielone strefy

Czy w obiekcie są wydzielone strefy bezpieczeństwa? I jak
odbywa się dostęp?

Wymagany

Tak, zamki
biometryczne

Zabezpieczenia
antywłamaniowe

Czy na obiekcie są zainstalowane np.: rolety, kraty, alarm

Wymagany

Tak

Ochrona obiektu

Czy obiekt jest ochraniany przez firmę ochroniarską
posiadającą w swojej formacji SUFO, jaki jest czas reakcji?

Wymagany

Tak, zew. do 10
minut

Czy dokumenty są niszczone
„w koszulkach”

Czy dokumenty są niszczone w koszulkach? – jest to jeden z
najczęstszych przyczyn nieumyślnego wyjawienia danych

Wymagany

Tak

Wyrzucanie śmieci

Czy śmieci powstałe podczas niszczenia np.: skoroszyty są niszczone
przed wyrzuceniem – jest to jeden z najczęstszych przyczyn
nieumyślnego wyjawienia danych

Wymagany

Tak

Stopień rozdrobienia
Opuszczenie strefy

Od P3 do P6
Czy pracownik może samodzielnie opuścić strefę niszczenia?

Wymagany

Nie, tylko z
kierownikiem
zmiany
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Udokumentowanie usługi
Nagranie z monitoringu

Czy jest udostępniane nagranie z monitoringu

Wymagany

Tak, za darmo

Raport logistyczny

Czy jest udostępniane raport logistyczny

Wymagany

Tak, za darmo

Raport z elektronicznej
plomby

Czy jest udostępniany raport z plomby elektronicznej

Wymagany

Tak, za darmo

Dokumenty

Czy są wydawane dokumenty potwierdzające prawidłowy
przebieg niszczenia danych

Wymagany

Tak, za darmo

Umowa / regulamin usługi

Czy firma podpisuje umowę/regulamin

Wymagany

Tak

Umowa powierzenia

Czy firma podpisuje umowę powierzenia zgodną z nowym
rozporządzeniem RODO

Wymagany

Tak

Umowa o zachowaniu
tajemnicy przedsiębiorstwa

Czy jest podpisywana umowa dotycząca zachowania tajemnicy
przedsiębiorstwa zgodnie z art.. 11 o zwalczeniu nieuczciwej
konkurencji

Wymagany

Tak

Umowy
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Opcja

Tak

Narzędzia kontroli
Podgląd online

Czy mogą Państwo oglądać proces niszczenia online

Przeprowadzenie audytu

Czy mogą Państwo przeprowadzić audyt

Wymagany

Tak, w tym
online

Możliwość osobistej
obserwacji

Czy mogą Państwo uczestniczyć w procesie niszczenia

Wymagany

Tak

Personel

Tak

Inspektor Ochrony Danych

Ze względu na fakt przetwarzania danych wrażliwych firma
niszcząca musi powołać IOD

Pełnomocnik ds. SZBI

Wymagany

Tak, pełny etat

Czy jest zatrudniony pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem
Bezpieczeństwa Informacji

Opcja

Tak

Kierownik kancelarii tajnej

Wymagany tylko w przypadku niszczenia dokumentów
niejawnych (rządowych)

Opcja

Nie

Pełnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych

Wymagany tylko w przypadku niszczenia dokumentów
niejawnych (rządowych)

Opcja

Nie

Szkolenia pracowników

Czy pracownicy przechodzą szkolenia z ochrony danych, w
tym danych osobowych?

Wymagany

Tak

Weryfikacja pracowników

Czy pracownicy są weryfikowani?

Wymagany

Tak

Upoważnienia pracowników

Czy pracownicy biorący udział w procesie niszczenia mają
upoważniania?

Wymagany

Tak

Oświadczenia pracowników

Czy pracownicy zobowiązali się pisemnie do zachowania
tajemnicy

Wymagany

Tak

Ubezpieczanie zawodowe IOD

Czy IOD posiada ubezpieczenie zawodowe?

Zalecany

Nie

Ubezpieczanie od wyjawienia
danych

Ubezpieczenia OC kontraktowo -deliktowe nie obejmują
następstw wyjawienia danych

Uwaga

Nie
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