
OFERTA  PROFESJONALEGO NISZCZENIA  DOKUMENTÓW

Dba³oœæ o prawid³owy proces obiegu dokumentacji w tym niszczenia dokumentów wymaga wyj¹tkowo starannego i odpowiedzialnego 
podejœcia do zagadnieñ ochrony informacji oraz ochrony danych osobowych. Dotyczy to ca³ego cyklu ¿ycia informacji tj. od jej zebrania, 

przetwarzania, wykorzystywania a¿ do trwa³ego usuniêcia. Miêdzy innymi dlatego, tak wa¿ne jest profesjonalne zniszczenie 
dokumentów.

Ochrona informacji

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO ochrona danych osobowych oraz innych 
wra¿liwych danych wystêpuj¹cych w obrocie administracyjnym, prawnym i biznesowym wymaga zachowania odpowiednich procedur 

w tym tak¿e w zakresie niszczenia dokumentów. 

Wychodz¹c naprzeciw aktualnym potrzebom w zakresie niszczenia dokumentów 
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moñkach sp. z o.o.

 uruchamia dodatkow¹ dzia³alnoœæ w zakresie profesjonalnego niszczenia dokumentów. 

Realizacja us³ugi profesjonalnego niszczenia dokumentów jest realizowana na niszczarce przemys³owej Kobra Cyclone
 zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹ DIN 66399, reguluj¹c¹ wymogi i obowi¹zki w zakresie bezpiecznego niszczenia dokumentów,  

gwarantuj¹c¹ 2 i 3 klasê ochrony [ 4 i 5 poziom bezpieczeñstwa ], w warunkach zapewniaj¹cych pe³n¹ poufnoœæ i bezpieczeñstwo 
procesu niszczenia. 

Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moñkach sp. z o.o. gwarantuje wysok¹ jakoœæ 
oferowanej us³ugi poprzez:

- rygorystyczne przestrzeganie procedur wykonania oraz zasad realizacji us³ugi,

-     czytelny i elastyczny system rozliczania nale¿noœci

-     specjalistyczne urz¹dzenie niszcz¹ce  gwarantuj¹ce 2 i 3 klasê ochrony [ 4 i 5 poziom bezpieczeñstwa ]  wg normy  DIN 66399,

-     odpowiednio przeszkolon¹ i wykwalifikowan¹ kadrê,

-     bezpieczny odbiór i transport dokumentów, 

-     mechaniczne i elektroniczne zabezpieczenie pomieszczenia realizacji us³ugi,

W zakres realizacji us³ugi niszczenia dokumentów wchodzi:

-    wyposa¿enie Klienta w szafkê umo¿liwiaj¹c¹ bezpieczne i zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami bie¿¹ce przechowywanie dokumentów 
przeznaczonych do zniszczenia,

-    zapakowanie, wstêpne zwa¿enie  oraz zabezpieczenie na czas transportu przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji,

-    transport dokumentów od Klienta do miejsca niszczenia samochodem wyposa¿onym w system monitoringu GPS,

-    zniszczenie dokumentacji  w poziomie bezpieczeñstwa okreœlonym przez Klienta,

-    zagospodarowanie odpadu powsta³ego w procesie niszczenia,

-    wystawienie certyfikatu  potwierdzaj¹cego  zniszczenie oraz zachowanie poufnoœci procesu niszczenia dokumentów, 

Przejmujemy na siebie ca³¹ uci¹¿liwoœæ i pracoch³onnoœæ wszystkich etapów procesu niszczenia dokumentów.

W przypadku zainteresowania nasz¹ ofert¹ prosimy o kontakt celem przygotowania indywidualnej oferty uwzglêdniaj¹cej Pañstwa 
szczególne wymagania:

ZGKiM Moñki sp. z o.o., ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Moñki,  tel./faks: 85 716 27 64, e-mail: zgkimmonki@poczta.onet.pl

Jesteœmy przygotowani  do  regularnej obs³ugi biur, filii, przedstawicielstw firm i urzêdów 
na terenie powiatu monieckiego oraz

 województwa podlaskiego. 



 

Realizacja us³ugi profesjonalnego niszczenia dokumentów jest realizowana 
na profesjonalnej niszczarce przemys³owej 

Kobra Cyclone
 zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹ DIN 66399, reguluj¹c¹ wymogi i obowi¹zki 
w zakresie bezpiecznego niszczenia dokumentów,  gwarantuj¹c¹ 2 i 3 klasê 

ochrony [ 4 i 5 poziom bezpieczeñstwa ], w warunkach zapewniaj¹cych 
pe³n¹ poufnoœæ i bezpieczeñstwo procesu niszczenia. 

ZGKiM
MOÑKI

ZAPRASZAMY
do korzystania z naszych us³ug

OFERUJEMY:
- niszczenie dokumentów w profesjonalnej niszczarce przemys³owej Kobra Cyclone,
  zgodnie z norm¹ DIN 66399 [ 2 i 3 klasa ochrony, 4 i 5 poziom bezpieczeñstwa ],

- wyposa¿enie w szafki do bezpiecznego przechowywania dokumentów przeznaczonych 
do zniszczenia,

- odbiór dokumentów bezpoœrednio od klienta,

- bezpieczny transport dokumentów do miejsca niszczenia,

- niszczenie dokumentów w jednym z dwóch wybranych przez klienta 
stopniach bezpieczeñstwa,

- warunki zapewniaj¹ce pe³n¹ poufnoœæ i bezpieczeñstwo procesu niszczenia,

- wystawianie certyfikatu potwierdzaj¹cego proces zniszczenia,

- korzystne warunki przy sta³ej wspó³pracy,
 

 Szafka do bezpiecznego i zgodnego  z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami bie¿¹cego przechowywania dokumentów 

przeznaczonych do zniszczenia

ul.Kolejowa 21, 19 - 100 Moñki, tel/fax. 85 716 27 64
 zgkimmonki@poczta.onet.pl, www.zgkimmonki.pl 


