Werkinstructie Archief & productvernietiging
Onze klanten rekenen op en betalen voor een zorgvuldige en professionele behandeling tijdens het
transport en de verwerking van materiaal die vaak zeer vertrouwelijke gegevens bevatten.
Alle medewerkers hebben voor de inhoud van de documenten, datadragers en te vernietigen
producten een geheimhoudingsplicht en garanderen een correcte verwerking volgens onderstaande
afspraken:
•

Overdracht van verantwoordelijkheid van het te vernietigen materiaal vindt plaats op het
moment van ophalen/ledigen van de container(s) dan wel het laden van het losse archief- en
datamateriaal bij de klant. Bij franco aanlevering of transport met niet daarvoor bestemde
transportmiddelen door de klant wordt de verantwoordelijkheid overgedragen op het
moment van het ontvangen van aangeleverde archief of data in de archiefruimte.

•

Op de factuur staat standaard een vernietigingsverklaring. Op verzoek van de klant wordt
een separate vernietigingsverklaring toegestuurd.

•

De archiefruimte is ALTIJD GESLOTEN tijdens het vernietigen, tijdens het lossen van de
archiefauto en als er geen medewerker(s) aanwezig zijn.

•

Indien de archiefloods niet gesloten kan zijn tijdens het lossen, dient er toezicht van de
medewerkers te zijn op de aanwezigheid van bezoekers.

•

Het aangeleverde archiefmateriaal dient BINNEN 24 UUR vernietigd te zijn.

•

In opslag genomen archiefmateriaal dient gemarkeerd te worden met de uiterste
vernietigingsdatum.

•

Al het archiefpapier, datadragers en te vernietigen producten worden te allen tijden
vernietigd volgens de bij Van Gerrevink gestelde regels, ook als de klant om minder strenge
eisen vraagt.

•

Indien op welke wijze dan ook archief, data of te vernietigen materiaal is vrijgekomen zonder
dat dit vernietigd is, wordt de directie hiervan op de hoogte gebracht. Daarna zal de
betreffende klant ook direct op de hoogte gesteld van de datalekkage.

•

Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker dat geconstateerde afwijkingen (bijv.
vernietigingsklasse) op de te volgen procedures zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de
Bedrijfsleider of de Kwaliteitsmedewerker.

•

Bezoekers - dus ook chauffeurs van andere vervoerders - mogen ALLEEN ONDER TOEZICHT
en van een medewerker van Van Gerrevink in de archiefruimte aanwezig zijn, mits de
geheimhoudingsverklaring is getekend.

•

De productiemedewerkers en de bedrijfsleider zijn er verantwoordelijk voor om toe te zien
dat er geen onbevoegden in de archiefruimte aanwezig zijn.

•

Volle bakken, databoxen en minicontainers die niet direct vernietigd kunnen worden,
moeten altijd - indien mogelijk AFGESLOTEN - in de archiefruimte achter gesloten deuren
worden gezet.

•

De productiemedewerkers, chauffeurs en de bedrijfsleider zijn er verantwoordelijk voor dat
bakken, containers en databoxen zoveel mogelijk STOFVRIJ bij de klanten worden geplaatst
cq. meegegeven.

•

De chauffeurs zijn verantwoordelijk voor dat de met vertrouwelijk papier beladen
archiefwagen (behoudens laad- en losmomenten) nooit onbeheerd op de openbare weg mag
worden achtergelaten.

•

De bedrijfsleider, productiemedewerkers en de chauffeur zien erop toe dat al het
archiefpapier en alle bij transport in verwerking in de archiefruimte blijft liggen tot het
vernietigd wordt.

•

Daarom zijn zij verantwoordelijk voor het voorkomen van:
1.
wegwaaien van losse documenten
2.
'kleven' van documenten aan de auto (speciaal bij vochtig weer)
3.
eventueel achtergebleven papier en datadragers in geloste bakken
4.
papier en datadragers die door kleven aan heftrucks en andere
transportmiddelen buiten de archiefruimte terecht kunnen komen.

•

Van Gerrevink vernietigd al het aangeboden materiaal volgens de CA+ norm en wordt
jaarlijks ge-audit door KIWA certificering. In onderstaande schema is de vernietigingsklasse
weergegeven van Van Gerrevink.

Materiaal

Vernietigingsklasse Beschermingsgraad

P – Papier archief algemeen
P – Papier paspoorten
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5

F – Film

2

X

O – Optische datadragers

1

X

T – Tape

2

H – Harde schijf

3

E – Elektronische datadragers

3

Pv – Productvernietiging

1
3

Gecertificeerd CA+*

2

A-E

*Een hogere vernietigingsklasse is gerealiseerd door vermengen en persen

X

X

X

