
DET SIKRESTE VALGET

Viste du at vi er totalleverandør av sikkerhet-
smakulering, både på papir og digitale lagringsen-
heter?
 
• Vi makulerer sensitive papirer og dokumenter.
• Vi kverner/destruerer digitale lagringsmedier
• Vi har egen sertifisert slettelinje som sletter 

sensitiv informasjon/data fra alle typer digitale 
lagringsmedier.

Vi sikrer at sensitiv informasjon ikke kommer på 
avveie. Våre løsninger for sletting/makulering av 
papir og elektronisk informasjon er utarbeidet og 
bygget slik at kravene i  EU-direktivet for vern av 
personopplysninger, som trådte i kraft 20. juli 2018 
(GDPR), er ivaretatt.
 

Hvorfor sikker makulering?

Konsekvensene av sensitivt materiale på avveie  
kan bli store. 

Dokumenter som må sikkerhetsmakuleres kan for 
eksempel være:
• Papirer med personopplysninger, 

kontoopplysninger eller avtaler.
• Dokumenter som kan være av interesse for 

media eller konkurrerende virksomheter.
• Informasjon som kan skade bedriftens 

omdømme.
• Informasjon som kan utnyttes av kriminelle og gi 

økonomiske konsekvenser.

I tillegg kommer store mengder dokumentasjon 
man er pålagt å oppbevare i en gitt periode. I 
følge Bokføring sloven må primærdokumentasjon 
som for eksempel årsregnskap, kunde- og 
leverandørspesifikasjon samt bokføringsjournal 
oppbevares i 5 år. Sekundærdokumen tasjon 
som for eks. avtaler og korrespondanse som gir 
vesentlig tilleggsinformasjon må oppbevares i 3,5 
år.
Etter den tid kan dokumentasjonen 
sikkerhetsmakuleres. Alt dette utgjør etterhvert 
store mengder papirer og dokumenter.

Personvernforordningen flytter ansvaret fra 
Datatilsynet og over til bedriftene

• Bedriftene har nå et større krav om å ivareta 
personopplysninger, sikre personopplysninger 
og slette det som ikke er relevant for bedriften å 
ha lagret. Det stilles større krav til internkontroll 
og dokumentasjon. 

• Personopplysninger skal oppbevares slik at de 
slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er 
nødvendige for formålet de ble innhentet til.

• En personopplysning er en opplysning 
eller vurdering som kan knyttes til deg som 
enkeltperson: navn, adresse, telefonnummer, 
fødselsdato, personnummer, bilnummer, 
e-postadresse osv.

• Gjelder også fingeravtrykk, bilder, irismønster, 
hodeform, adferdsmønster, handelshistorikk, 
lokalinformasjon, søkebegreper på nett, IP- og 
MAC-adresser osv.

• Sensitive opplysninger er opplysninger om 
rasemessige eller etnisk bakgrunn, politisk, 
filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person 
har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for 
en straffbar handling, helseforhold, seksuelle 
forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Beskrivelse av prosessen:
Vi utfører hele tjenesten fra A til Å for våre kunder.
Vi henter kundens sensitive dokumenter eller digitale 
lagringsenheter i deres lokaler, hvor vi har satt ut låsbare 
og sporbare beholdere. Disse blir transportert, av våre 
uniformerte og sikkerhetsgodkjente sjåfører, på en sikker 
og trygg måte inn til ett av våre sikre og svært moderne 
anlegg, hvor alt materiale blir makulert, slettet eller 
destruert. I etterkant kan all sletting, makulering og 
destruksjon dokumenteres med et destruksjonsbevis, 
dersom kunden ønsker dette. Vi har et topp moderne 
anlegg med de høyeste sikkerhetskrav, som er på linje 
med de største og sikreste makuleringsanleggene i 
Europa. Alle våre ansatte er sikkerhetsgodkjente etter 
våre strenge sikkerhetskrav.



Sikkerhetsmakulering AS garanterer 

En sikker behandling av innsamlet materiale.
Alt blir makulert eller destruert i henhold til de 
strengeste krav.

Etter makuleringen blir restene av papir og data-
media gjenvunnet, og bedriften får på forespørsel 
informas jon om hvor mange kilo papir og/eller 
datamedia som er blitt makulert og sendt til 
gjenvinning, til bruk i miljøregnskapet sitt.

Sikkerhetsmakulering AS er 100% eid av Stena 
Recycling AS, og har hovedkontor i Porsgrunn.

– det sikreste valget

For mer informasjon, 
ta kontakt med vårt kundesenter

Tlf: 22 81 40 00
kundeservice@sikkerhetsmakulering.no

www.sikkerhetsmakulering.no
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Sales Manager 

Tlf. +47 909 66 340 
gyri.myhre@sikkerhetsmakulering.no

Line V. Abrahamsen 
Key Account Manager 

Tlf. +47 412 26 216 
line.abrahamsen@sikkerhetsmakulering.no

Vi er landsdekkende


