PROSTE KROKI
DO RODO
Przygotuj się na Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
z produktami Fellowes:

CHROŃ

ARCHIWIZUJ

NISZCZ

DANE NA TWOIM
EKRANIE

DANE WYMAGAJĄCE
PRZECHOWYWANIA

DANE, KTÓRYCH
JUŻ NIE POTRZEBUJESZ

O szczegóły oferty zapytaj przedstawiciela handlowego Biuro Plus

PROSTE KROKI
DO RODO
Co to jest RODO?
W Unii Europejskiej dane osobowe mogą być gromadzone wyłącznie w ściśle określonych warunkach i tylko w uzasadnionych celach.
Podmioty gromadzące i zarządzające danymi osobowymi muszą chronić je przed niewłaściwym wykorzystaniem i przestrzegać przepisów
o ochronie danych. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO, ang. GDPR) to kompleksowa aktualizacja przepisów
dotyczących ochrony danych w całej Unii. Dotyczy ona bardzo szeroko pojętego przetwarzania danych osobowych.

Czym są dane osobowe?

RODO zacznie
obowiązywać
25 maja 2018 r.

Dane osobowe to dane dotyczące żyjącej osoby, którą można zidentyfikować na ich podstawie. Dane osobowe
mogą zawierać imiona, nazwiska, adresy, numery ubezpieczenia społecznego lub wizerunek osoby z telewizji
przemysłowej. Dane osobowe mogą być w formie elektronicznej lub drukowanej.

Jakie najważniejsze zmiany wprowadza RODO?

Wysokie kary

Zgoda

W przypadku naruszenia
przepisów na podmioty mogą
być nałożone wysokie kary.
Maksymalna kara wynosi
20 milionów euro lub 4%
całkowitego obrotu w zależności
od tego, która wartość

Uzyskanie zgody staje
się trudniejsze. Nie ma
domniemanej zgody
lub milczącego potwierdzenia.
Do wyrażenia zgody wymagany
jest aktywny proces. Istnieje
również wymóg wykazania,

jest wyższa.

że zgoda została udzielona.

Prawo do bycia
zapomnianym

Wniosek o wgląd
do danych

To prawo do usunięcia danych
osobowych “bez zbędnej

Jest to proces, w którym
każda osoba może uzyskać
dostęp do przechowywanych
na jego temat danych.
Odpowiedź powinna zostać
udzielona w ciągu jednego
miesiąca od otrzymania wniosku.

zwłoki”.

PORADNIK

Unijne Roz
porządzen
o Ochronie
Danych Oso ie
bowych

ŚCIĄGNIJ DARMOWY PORADNIK O RODO!
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach odwiedź: www.fellowes.pl/rodo i ściągnij bezpłatny poradnik
stworzony wraz z firmą szkoleniową ODO 24 specjalizującą się w tematyce ochrony danych osobowych.

Co powinie

neś wiedzi

eć?

Przygotuj się na RODO z produktami Fellowes:

1

CHROŃ
DANE NA TWOIM
EKRANIE

Zapobiegaj ryzyku naruszania danych
przez udostępnienie ich na ekranach
pracowników. Trzymaj na ekranie poufne
informacje z dala od innych osób. Zapewnij
bezpieczeństwo i spokój swojej firmie.

2

ARCHIWIZUJ
DANE WYMAGAJĄCE
PRZECHOWYWANIA

Zapobiegaj ryzyku niewłaściwego
zarządzania dokumentami. Kopie w postaci
papierowej powinny być składowane
i przechowywane bezpiecznie w ramach
polityki przechowywania dokumentów.

3

NISZCZ
DANE, KTÓRYCH
JUŻ NIE POTRZEBUJESZ

Spraw, by niszczarki stanowiły część
polityki przechowywania dokumentów,
minimalizując ryzyko naruszenia danych.
Zawsze niszcz dokumenty, które nie są
już potrzebne.

CHROŃ
DANE NA TWOIM EKRANIE

PrivaScreen

™

F I LT R Y P R Y W AT Y Z U J Ą C E
Filtry prywatyzujące Fellowes® PrivaScreen™
•• Idealnie czytelny widok z przodu - całkowicie czarny ekran z boku
•• Chronią ekran przed zadrapaniami i śladami odcisków palców
•• Kompatybilne z ekranami dotykowymi
•• Odwracalne, matowa strona pomaga zapobiegać odbiciom chroniąc wzrok
•• 2 możliwości zamocowania:
1) za pomocą niewidocznych i trwałych pasków samoprzylepnych
mocowanych na rogach
2) za pomocą przezroczystych listew Quick Reveal Tabs™ mocowanych
na obramowaniu monitora. Umożliwiają one w szybki i łatwy sposób
zdjęcie filtru, gdy chcesz podzielić się informacjami na ekranie
Format

Szerokość

4813001

Kod

Przekątna ekranu w calach
Filtr PrivaScreen™ 12.5"

16:9

277 mm

Wysokość
156 mm

4806801

Filtr PrivaScreen™ 13.3"

16:9

292,1 mm

165,1 mm
174,6 mm

4812001

Filtr PrivaScreen™ 14"

16:9

310,4 mm

4802001

Filtr PrivaScreen™ 15.6"

16:9

346 mm

195 mm

4800501

Filtr PrivaScreen™ 19"

5:4

377 mm

302 mm

4807001

Filtr PrivaScreen™ 21.5"

16:9

476 mm

268 mm

4801501

Filtr PrivaScreen™ 22"

16:10

475 mm

297 mm

4807101

Filtr PrivaScreen™ 23"

16:9

509,8 mm

286,7 mm

4801601

Filtr PrivaScreen™ 24"

16:10

518 mm

324 mm

4811801

Filtr PrivaScreen™ 24"

16:9

531 mm

298 mm

30°

30°

0°

Widok z boku
- czarny ekran

Widok z boku
- czarny ekran
Widok z przodu

Pełna oferta filtrów dostępna na: www.fellowes.pl

TERAZ PRZY ZAKUPIE 4 FILTRÓW - PIĄTY OTRZYMASZ GRATIS!
Wejdź na stronę www.fellowes.pl/rodo i zarejestruj swój zakup - darmowy filtr otrzymasz pocztą.

* Promocja obowiązuje przy zakupach od 1.04 do 31.07.2018 roku. Zakup należy zarejestrować w terminie 45 dni od daty faktury. Szczegółowy regulamin promocji dostępny na: www.fellowes.pl/RODO

ARCHIWIZUJ
DANE WYMAGAJĄCE PRZECHOWYWANIA

PLOMBA

ZABEZPIECZAJĄCA**

GRATIS!

* Promocja -20% dotyczy pudeł archiwizacyjnych BankersBox® z serii System oraz Woodgrain i obowiązuje od 3.04 do 31.07.2018 roku
** Promocyjna plomba zabezpieczająca gratis dołączana jest do każdego zakupionego pudła BankersBox® Extra Strong od 16.04 do 31.07.2018 roku

PRZYGOTUJ SIĘ
DO RODO
z

Zadbaj o bezpieczeństwo danych i
ODBIERZ DO 400 PLN ZWROTU
przy zakupie wybranych niszczarek
ZWROT

Niszczarka Fellowes® 62Mc

Niszczy:

• niszczy jednorazowo do 10 kartek A4 (70g) na mikrościnki
o wielkości 3×10 mm (poziom bezpieczeństwa P-4)

Wysoki poziom zabezpieczenia
niszczonych dokumentów

• wyposażona w pojemny 19 litrowy kosz na ścinki
Zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu urządzenia
np. przez dzieci lub zwierzęta

• umożliwia niszczenie bez przerwy przez 7 minut
• idealna do użytku osobistego w domu lub małym biurze
Nr kat.: SKU 4685201

ZWROT

Niszczarka Fellowes® 79Ci

Niszczy:

• niszczy jednorazowo do 16 kartek A4 (70g) na ścinki
o wielkości 4×38 mm (poziom bezpieczeństwa P-4)

Eliminuje uciążliwe zacięcia
dokumentów

•	wyposażona w pojemny 23 litrowy kosz na ścinki

Zatrzymuje pracę noży w momencie
dotknięcia szczeliny wejściowej

•	umożliwia niszczenie bez przerwy przez 20 minut
• idealna do użytku przez 1-3 osoby w małym biurze

Bardzo cicha praca niszczarki,
idealna do biura

Nr kat.: SKU 4679001

Pobiera aż do 70% mniej energii
podczas pracy i uśpienia

ZWROT

Niszczarka Fellowes® 225Ci

Niszczy:

• niszczy jednorazowo do 24 kartek A4 (70g) na ścinki
o wielkości 4×38 mm (poziom bezpieczeństwa P-4)

Eliminuje uciążliwe zacięcia
dokumentów

• wyposażona w pojemny 60 litrowy kosz na ścinki
Zatrzymuje pracę noży w momencie
dotknięcia szczeliny wejściowej

• umożliwia niszczenie w trybie pracy ciągłej
• idealna do użytku przez grupę powyżej 5 osób w dużym biurze
Nr kat.: SKU 4622001

Bardzo cicha praca niszczarki,
idealna do biura
Pobiera aż do 70% mniej energii
podczas pracy i uśpienia

ZWROT

Niszczarka Fellowes® 425Ci

Niszczy:

• niszczy jednorazowo do 32 kartek A4 (70g) na ścinki
o wielkości 4×30 mm (poziom bezpieczeństwa P-4)

Eliminuje uciążliwe zacięcia
dokumentów

• wyposażona w pojemny 114 litrowy kosz na ścinki
• umożliwia niszczenie w trybie pracy ciągłej
• idealna do użytku przez grupę powyżej 10 osób w dużym biurze

Zatrzymuje pracę noży w momencie
dotknięcia szczeliny wejściowej
Pobiera aż do 70% mniej energii
podczas pracy i uśpienia

Nr kat.: SKU 4698001

Automatyczne oliwienie noży tnących

Promocja obowiązuje przy zakupach od 1 kwietnia do 31 lipca 2018 r.
Regulamin i rejestracja promocji na: www.fellowes-promotion.com

