
Sikkerhedsmakulering  
fra Stena Recycling

Dine  
hemmeligheder 
forbliver  
hemmelige



TAG INGEN RISIKO  
– SATS PÅ FØRENDE 
SIKKERHEDSMAKULERING

Har du overvejet, hvilke og hvor store konsekvenser det vil have,  
hvis din virksomheds følsomme informationer havnede i de forkerte  
hænder? Måske ville flere års forskning gå til spilde, potentielle  
forretningsaftaler blive tabt på gulvet, eller enkeltpersoner kunne  
blive ramt? Hvis svaret på nogle af disse spørgsmål er ja, så  
anbefaler vi jer sikker, tryg og planlagt sikkerhedsmakulering. 

Alle virksomheder og organisationer har følsomme informationer  
og hemmeligheder, som bør forblive hemmelige. Hvordan er det hos 
jer i dag – har I kontrol over, hvad der bliver af informationerne i de  
dokumenter, harddiske, telefoner, prototyper, lægemidler m.m.,  
I bruger?

Vi ved, at den mest almindelige årsag til, at der gås på kompromis 
med datasikkerheden, er manglende tid og viden. Vores markeds-
førende sikkerhedsmakuleringsløsning REISSWOLF sikrer effektiv 
håndtering, der er tryg, nem og sikker at bruge. Vores service forener 
sikker informationshåndtering og destruktion med enkle rutiner og 
genvinding, og vi kan garantere, at jeres hemmeligheder forbliver 
hemmelige.



Beholderne kan låses eller plomberes for at forhindre uvedkommende  
i at få adgang til indholdet. Det er vigtigt, da det desværre ofte er 
internt i organisationen, der sker informationstyveri. Vi afhenter og 
tømmer derefter de lukkede beholdere efter aftale eller ved behov. 

Databærere, som vi afhenter hos jer, håndteres i et system, der  
giver nøje kontrol over, hvor i processen hver beholder befinder sig. 
Alle lastbilerne har specialudstyr og alarm for at opretholde konstant 
høj sikkerhed under hele transporten. Alt personale, der arbejder med 
sikkerhedsmakulering, har underskrevet en hemmeligholdelsesaftale. 
De er godt sat ind i sikkerhedsspørgsmål og har viden om eventuelle 
farer og risici. 

BEHOLDERE TILPASSET TIL DIN VIRKSOMHED
Vi tilbyder makuleringsbeholdere i forskellige størrelser og modeller.  
Nedenfor ser du tre af vores mest brugte beholdere. Antal og  
størrelse tilpasses til rummenes størrelse og dit behov.  

REISSWOLF er en serviceydelse fra Stena Recycling til sikker vare-
tagelse og bortskaffelse af informationer ved hjælp af destruktion af 
fejlagtige, uaktuelle eller ubrugelige materialer samt produkter, der 
indeholder følsomme informationer. Hele håndteringsfasen udføres 
af særligt uddannet personale, der følger en række kontrolpunkter. 

Vi har et digitalt kontrolsystem, så du kan følge hver makulerings- 
beholder hele vejen fra dine lokaler til vores anlæg, hvor indholdet  
destrueres. Destrueret materiale kan genvindes, men destruerede 
oplysninger kan aldrig genskabes. På den måde værner vi om  
individets integritet og virksomhedens informationssikkerhed og 
reducerer samtidig de negative miljøpåvirkninger.

Kunden får desuden en arbejdsplads med effektiv sikkerheds- 
makulering, der er nem at bruge for alle. I kan give os alt, fra enkelte  
papirer til arkivoprydning, harddiske, USB-nøgler og prototyper. 

MAKULERINGSLØSNINGER,  
DER BESKYTTER  
VIRKSOMHEDEN, PERSONER  
OG MILJØET

SMALL
130 liter

MEDIUM
220 liter

XLARGE
1.000 liter



FRA HEMMELIGHED TIL 
GENVINDING

SÅDAN FUNGERER DET:
Det hele starter med, at vi sammen med den sikkerheds-
ansvarlige hos dig som kunde omhyggeligt analyserer 
sikkerheden og jeres behov for bortskaffelse af følsomme 
informationer. 

Vi tilbyder tre forskellige afhentningsmetoder: destruktion  
på stedet med vores mobile makuleringsvogn, indsamling 
i sikkerhedsklassificeret komprimatorbil og indsamling af 
beholdere til makulering i sikkerhedsklassificeret varevogn 
(udskiftning af beholdere).

Vi sikrer, at de følsomme materialer opbevares sikkert  
hos dig, transporteres og destrueres på en sikker måde,  
så ingen informationer kan komme i de forkerte hænder.  
Hvis der er behov for det, kan kunden følge med og  
overvåge processen.

Når indholdet læsses af i vores makuleringsanlæg,  
kontrolleres plomberingen/låsen, og stregkoden aflæses.  
Indholdet destrueres og genvindes. Det materiale, der ikke 
kan genvindes, går til energigenvinding i fjernvarmeværker.
Efter destruktion udskrives der en kvittering på, at  
materialet er destrueret, hvornår det skete, og hvem  
der overvågede processen.



Når følsomme informationer forsvinder, skyldes det ofte sløseri 
og tidsmangel. Sløseri, som kan få alvorlige konsekvenser for 
både enkeltpersoner og virksomheder. En anden årsag er, at 
virksomheder ikke rigtig ved, hvad der er og ikke er følsomme 
informationer. 

Sikkerhedsmakulering er i nogle tilfælde et svært overskueligt 
område. For at lette kortlægningen af, hvor der findes følsomme 
informationer i organisationen, har vi lavet en oversigt, der ud-
peger forskellige typer databærere. I afgør, hvad der er følsomme 
informationer for jer, men alle virksomheder og organisationer 
har informationer, der ikke bør havne i de forkerte hænder. 

LÆS OMHYGGELIGT  
– DET HER ER FØLSOMME 
INFORMATIONER

EKSEMPEL PÅ DATABÆRERE

• Post og e-mail

• Økonomiske rapporter, lønoversigter og rentabilitetskal-

kuler

• Skitser og tegninger

• Markedsføringsmaterialer, forretningsplaner og kampag-

neidéer

• Tilbud og kontrakter

• Persondata om personale, kunder og/eller patienter

• Hardware såsom USB-nøgler og harddiske

• Varemærkebeskyttet materiale i alle formater

• Mærkevaretøj, profiltøj og uniformer, der skal udskiftes 

eller kasseres

• Prototyper og fejlproduktioner

• Stempler og mærkater

Store og små, revolutionerende eller beskedne – næsten alle 
informationer kan gøre skade, hvis de kommer i hænderne på de 
forkerte personer. 



Stena Recycling er totalleverandør af genvindingsydelser, og vi  
findes i hele Sverige. Vi håndterer alt det, der bliver til overs, og  
skaber værdi ved at genvinde mest muligt. Vi håndterer alle  
slags materialer og tilbyder serviceydelser til forskellige behov  
og brancher. 

Ved at tilbyde REISSWOLF sikkerhedsmakulering som en del af  
vores samlede udvalg af serviceydelser kan vi give vores kunder  
den højeste sikkerhed og den bedste genvindingsløsning, uanset  
om det, der kasseres, er emballage eller hemmelige dokumenter.  
Når det drejer sig om hemmeligheder, spiller det heller ingen rolle  
for os, om det er store eller små hemmeligheder – vi behandler  
alt med samme høje sikkerhed.

Vi kan hjælpe alle virksomheder og organisationer – lige fra mindre  
butikker til multinationale industrier, myndigheder og offentlige 
virksomheder. Vores løsninger er fleksible og tilpasses til kundernes 
forskellige behov og krav.

Selskaber og virksomheder, der har landsdækkende aktiviteter,  
kan få tilbudt en løsning, som kan anvendes af hele organisationen.  
Det er en fordel ved udvikling af fælles hemmeligholdelses- og  
sikkerhedsrutiner i koncernen, men også når det drejer sig om  
planlægning af og tilpasning til en eventuel miljøcertificering. 

VI KLARER DET HELE



Læs mere om os og vores makuleringsløsning 
på www.reisswolf.dk


