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.
187089
187100

Paperisilppuri Dahle PaperSAFE hinta 34.36€
22016 7 mm Turvaluokka P-1
Kotitoimiston aloituspaketti Dahle hinta 118.8€
Paperisilppuri Turvaluokk

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.
187024
187094
187096

Paperisilppuri Dahle 40204
hinta 447.6€
Turvaluokka P-2
Paperisilppuri Dahle BaseCLASS hinta 608.4€
40304 3,9mm Turvaluokka P-2
Paperisilppuri Dahle 206air 3,9mmhinta 661.2€
Turvaluokka P-2

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.
187056

Paperisilppuri Rexel Auto+ 60X
Turvaluokka P-3

hinta 165.6€

187062

Paperisilppuri Rexel Auto+ 90X
P3

hinta 211.6€

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.
187090
187092
187101
187008
187086
187109
187087
187057
187064
187088
187085
187103

Paperisilppuri Dahle PaperSAFE
22017 4x40 mm Turvaluokka P4
Paperisilppuri Dahle PaperSAFE
22092 4,5x35mm, 10 arkkia, P4
Paperisilppuri Dahle PaperSafe
22114 4mmx36mm 10 arkkia P4
Paperisilppuri Dahle Shredmatic
35080 P4
Paperisilppuri Rexel Auto+ 130X
P4
Paperisilppuri Rexel Mercury
RSX1834 Turvaluokka P4
Paperisilppuri Dahle MHP 50314
4,0x40 mm, turvaluokka P4
Paperisilppuri Rexel Auto+300X
Turvaluokka P-4
Paperisilppuri Rexel Auto+200X
Turvaluokka P4
Paperisilppuri Dahle MHP 50414
4,0x40 mm Turvaluokka P4
Paperisilppuri Rexel Auto+ 600X
P4
Paperisilppuri Dahle 20396
Turvaluokka P4

hinta 62.4€
hinta 106.8€
hinta 123.6€
hinta 178.8€
hinta 247.2€
hinta 273.7€
hinta 534€
hinta 634.8€
hinta 760.8€
hinta 848.4€
hinta 1170€
hinta 3096€

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.
187065
187006

Paperisilppuri Rexel Auto+ 130M hinta 432€
P5
Paperisilppuri Dahle 506air 2x15 hinta 622.8€

187066
187007
187001
187067
187083
187060

mm, turvaluokka P5
Paperisilppuri Rexel Auto+300M
Turvaluokka P5
Paperisilppuri Dahle 510air 2x15
mm, turvaluokka P5
Paperisilppuri Dahle 514air
2x15mm turvaluokka P5
Paperisilppuri Rexel Auto+ 600M
P5
Paperisilppuri Rexel Auto Auto+
750M P5
Paperisilppuri Rexel RLWM26
Turvaluokka P5

hinta 1003.2€
hinta 1044€
hinta 1047.6€
hinta 2160€
hinta 3420€
hinta 5605.1€

Turvaluokka P-6
Ristiinleikkaava paperisilppuri, silpun koko maksimissaan 1 x 10 mm ja maksimi 10 mm². Eli yhdestä A4
asiakirjasta tulee vähintään 6200 silppua silppusäkkiin. Sopii asiakirjojen turvalliseen
silppuamiseen, joissa salaista tietoa ja vaaditaan erittäin korkeaa turvaluokitusta. 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.
187104
187002

Paperisilppuri Dahle 606
turvaluokka P-6
Paperisilppuri Dahle 610air
0,8x12mm turvaluokka P6

hinta 832.8€
hinta 1196.4€

Turvaluokka P-7
Ristiinleikkaava paperisilppuri, silpun koko maksimissaan 1 x 5 mm ja maksimi 5 mm². Eli yhdestä A4
asiakirjasta tulee vähintään 12500 silppua silppusäkkiin. Sopii asiakirjojen turvalliseen
silppuamiseen, joissa erittäin luottamuksellista ja salaista tietoa ja vaaditaan erittäin korkeaa
turvaluokitusta. Tieto on rajoitettu hyvin pienelle henkilöryhmälle, joiden nimi on tiedossa ja joilla on
oikeus käyttää sitä. Luvattomalla luovuttamisella olisi todella 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.
187036
187099
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Paperisilppuri Dahle 40434
hinta 1398.75€
turvaluokka P7 Dahle paperisilppu
Paperisilppuri Dahle CleanTEC
hinta 2408.4€
41534 huippusalaisille paperer

