BESCHERM
GEGEVENS!
ISO / IEC 21964

IDEAL voor effectieve documentbeveiliging.
ISO / IEC 21964

ISO / IEC 21964
Hoe kies je zelf het veiligheidsniveau dat bij je past.

Beschermingsklasse

1

Normale beschermingsvereiste voor interne
gegevens. De meest algemene classificatie wat
betreft informatie, bedoeld voor grotere groepen
mensen. Bescherming van persoonlijke data moet
gewaarborgd worden.
Veiligheidsniveau’s: P-1, P-2, P-3

2

Hoge beschermingsvereiste voor vertrouwelijke
gegevens. De informatie is beperkt tot een
kleine groep mensen. De bescherming van de
persoonlijke gegevens moeten voldoen aan
strenge eisen.
Veiligheidsniveau’s: P-3, P-4, P-5

3

Zeer hoge beschermingsvereiste voor de meest
vertrouwelijke en geheime gegevens. Een zeer
kleine groep van mensen, bekend bij naam, zijn
gemachtigd en hebben toegang tot deze informatie.
De bescherming van de persoonlijke gegevens moeten
absoluut gegarandeerd zijn.
Veiligheidsniveau’s: P-4, P-5, P-6, P-7

Veiligheidsniveau’s voor papier

P-1

Algemene gegevens
Oud reclamemateriaal zoals folders, catalogi,
vouchers of kortingsbonnen.
LET OP!!! Niet geschikt voor persoonlijke gegevens.

P-2

Interne gegevens
Interne communicatie, zoals instructies, formulieren
of verlopen kennisgevingen.
LET OP!!! Niet geschikt voor persoonlijke gegevens.

P-3

Gevoelige en vertrouwelijke gegevens
Offertes, inkooporders, orderbevestigingen
en/of leveringsbonnen met adresgegevens.
Versies CC 4x60mm / 6x50mm

P-4

Bijzonder gevoelige en vertrouwelijke gegevens
Werkdocumentatie, klantgegevens, facturen,
persoonlijke belasting-en financiële documenten.
Versies CC 4x10mm / 3x25mm / 4x40mm

P-5

Gegevens die geheim moeten blijven
Balansen en resultaatrekeningen, strategiedocumenten
(witboeken), ontwerp-en constructiedocumenten,
persoonlijke gegevens. Versie CC 2x15mm

P-6

Geheime hoge beveiligingsgegevens
Octrooien, onderzoeks-en ontwikkelingsdocumenten,
essentiële informatie.
Versie MC 0,8x12mm

P-7

Topgeheim
Zeer hoog geclassificeerde gegevens voor de
militaire sector, ambassades, inlichtingendiensten.
Versie SMC 0,8x5mm

Classificatie van materialen

P
F
O
T
H
E

Informatie in originele grootte
zoals papier, films en drukplaten.
Gereduceerde presentatie van informatie
zoals microfilms en folie.
Optische gegevensdragers
zoals CDs/DVDs.
Magnetische gegevensdragers
zoals ID-Cards en diskettes.
Harde schijven met
magnetische gegevensdragers.
Elektronische gegevensdragers
zoals USB-Sticks en chipkaarten.

Aanbeveling van de nieuwe ISO / IEC 21964
Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de processen in je bedrijf
als het gaat om vertrouwelijke gegevens, waar deze naartoe gaan en
hoe het uiteindelijk vernietigd wordt. De enige manier om absolute
veiligheid te kunnen garanderen is door het invoeren van een
compleet gegevensbeschermingsbeleid dat is aangepast aan de
individuele behoeften.

