Toimistopapereiden turvaluokat DIN-66399
GDPR-tietosuoja-asetus ei yksityiskohtaisesti määrittele, mikä on henkilötietoa, vaan asetuksen
mukaan kaikki henkilöä yksilöivä tieto on henkilötietoa. Henkilötietoja ovat näin ollen esimerkiksi nimi,
henkilötunnus, kotiosoite, sähköpostiosoite, pankkitiedot, käyttäjätunnus ja salasana,
maksukorttinumero sekä IP-osoite. Henkilötietojen erityiset tietoryhmät, "arkaluonteiset henkilötiedot".
Tiedot, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen
vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveyttä koskevia tietoja.

Paperisilppurin Turvaluokka P-1
Suikaleleikkaava paperisilppuri, suikaleenleveys maksimissaan 12 mm ja maksimi silpun koko
2000mm2. Eli yhdestä A4 asiakirjasta tulee vähintään 30 silppua silppusäkkiin. Sopii yleisien
asiakirjojen silppuamiseen, joiden sisältämän tiedon luvattomalla luovuttamisella olisi vain vähäisiä
vaikutuksia. Ei sovellu henkilötietoja sisältävien asiakirjojen, kuten sosiaaliturvatunnus,
pankkitilinumero, salasanat, sähköpostiosoite jne. silppuamiseen.

Turvaluokka P-2
Suikaleleikkaava paperisilppuri, suikaleenleveys maksimissaan 6 mm ja silpunkoko maksimi 800 mm2.
Eli yhdestä A4 asiakirjasta tulee vähintään 80 silppua silppusäkkiin. Sopii sisäisien asiakirjojen
silppuamiseen, joiden sisältämän tiedon luvattomalla luovuttamisella olisi vain vähäisiä vaikutuksia. Ei
sovellu henkilötietoja sisältävien asiakirjojen, kuten sosiaaliturvatunnus, pankkitilinumero,
salasanat, sähköpostiosoite jne. silppuamiseen.

Turvaluokka P-3
Ristiinleikkaava paperisilppuri, silpun koko enintään 4 x 80 mm ja maksimi 320 mm². Eli yhdestä A4
asiakirjasta tulee vähintään 200 silppua silppusäkkiin. Sopii luottamuksellisten asiakirjojen
silppuamiseen. Asiakirjojen sisältämä tieto on rajoitettu pienelle ihmisryhmälle. Luvattomalla
luovuttamisella olisi vakavia seurauksia yritykselle ja se voi johtaa lakien tai sopimusvelvoitteiden
rikkomiseen. Paperisilppurit, jotka on luokiteltu vähintään turvaluokkaan P-3 sopivat paperille
arkistoitujen henkilötietojen tuhoamiseen, esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, henkilötunnus,
pankkitilinumero.

Turvaluokka P-4
Ristiinleikkaava paperisilppuri, silpun koko maksimissaan 4 x 40 mm ja maksimi 160 mm². Eli yhdestä
A4 asiakirjasta tulee vähintään 400 silppua silppusäkkiin. Sopii salaisten asiakirjojen turvalliseen
silppuamiseen. Asiakirjojen sisältämä tieto on erittäin pienelle henkilöryhmälle, joiden nimi on tiedossa
ja joilla on oikeus käyttää sitä. Luvattomalla luovuttamisella olisi vakavia, vaikutuksia yhtiölle ja / tai
johtaisi liikesalaisuuksien, sopimusten ja lakien rikkomiseen. Henkilötietojen suojaa on ehdottomasti
taattava.
11739666

Paperisilppuri Leitz iq ho p4,
ristiinleikkaava

hinta 113.23€

11739609
14876795
11148059
11739611
11739622

Paperisilppuri Leitz iq slim ho p4,
ristiinleikkaava
Paperisilppuri Leitx iq office 8x,
p4, ristiinleikkaava
Paperisilppuri Fellowes automax
100m mikroleikkaava p4
Paperisilppuri Leitz iq office p4,
ristiinleikkaava
Paperisilppuri Leitz iq office pro
p4, ristiinleikkaava

hinta 114.4€
hinta 150.54€
hinta 261.72€
hinta 318.01€
hinta 483.29€

Turvaluokka P-5
Ristiinleikkaava paperisilppuri, silpun koko maksimissaan 2 x 15 mm ja maksimi 30 mm². Eli yhdestä A4
asiakirjasta tulee vähintään 2000 silppua silppusäkkiin. Sopii erittäin salaisten asiakirjojen
turvalliseen silppuamiseen. Tieto on rajoitettu hyvin pienelle henkilöryhmälle, joiden nimi on tiedossa
ja joilla on oikeus käyttää sitä. Luvattomalla luovuttamisella olisi vakavia, vaikutuksia yhtiölle ja / tai
johtaisi liikesalaisuuksien, sopimusten ja lakien rikkomiseen. Henkilötietojen suojaa on ehdottomasti
taattava. Muussa tapauksessa asiakirjoissa mainittujen henkilöiden henki ja turvallisuus voivat olla
vaarassa tai heidän henkilökohtaisen vapautensa vaarantuu.
11417061
11739688
11417072
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Paperisilppuri Leitz iq office
security p5 mikroleikkaava
Paperisilppuri Leitz iq office pro
p5, mikroleikkaava
Paperisilppuri Leitz iq office pro
p5+ mikroleikkaava

hinta 323.52€
hinta 519.9€
hinta 600.97€

