Dé partner in het 100% veilig en
betrouwbaar verwerken van uw smartphones en tablets
- dataverwijdering conform AVG
- voorkom diefstal en misbruik
- voorkom datalekken

Ladder van Lansink
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor steeds meer bedrijven een belangrijk
doel. Zij gaan daarom voor duurzame oplossingen en maken milieubewuste keuzes.
Men verkiest hergebruik boven recycling. De ladder van Lansink is een voorkeursrangorde op het gebied van afvalbeheer. Hergebruik - het opnieuw gebruiken
van producten, nadat ze zijn afgedankt - staat hierin op de tweede plaats.
Wanneer hergebruik niet mogelijk is, is de volgende stap recycling, waarbij
een afvalstof wordt omgezet in een grondstof voor een nieuw product.
Veilig afvoeren van smartphones en tablets AVG proof, voorkom datalekken
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ligt vast dat vertrouwelijke gegevens goed
moeten worden beschermd en beheerd. Dit geldt ook voor de data op smartphones en tablets.
Niet iedereen realiseert zich bij het inleveren van een smartphone of tablet, dat het terugzetten naar
fabrieksinstellingen niet voldoende is om alle gegevens definitief te verwijderen. Dit kan een reden zijn dat
een bedrijf ervoor kiest om de bedrijfssmartphone of -tablets te laten vernietigen. Erg jammer, want veel
smartphones en tablets zijn geschikt voor hergebruik.
Eeko heeft een veilige en duurzame oplossing
Voor het definitief en veilig verwijderen van de data op uw smartphones en tablets gebruiken wij
Blancco Mobile Device Eraser. Blancco is de industriestandaard in het verwijderen van datagegevens
voor mobiele apparaten. Denk bij gegevensverwijdering aan e-mailberichten, contacten, tekstberichten,
video’s, foto’s en alle overige (gevoelige) gegevens. Blancco software voor gegevensverwijdering
is 100% AVG proof, is getest, gecertificeerd, goedgekeurd en voldoet daarmee aan strenge
Nederlandse overheidseisen.

Het verwijderen van data door gebruik te maken
van Blancco software noemen we ‘wipen’. Na
het wipen is de telefoon of de tablet geschikt voor
hergebruik. Indien overeengekomen ontvangt u na de
dataverwijdering per toestel een Data Erasure Report.

Vertrouwelijk en veilig
Wij beschikken over een speciale ruimte die is toegerust op
de vertrouwelijke verwijdering van uw data. Dit gesloten
bedrijfsonderdeel is geheel beveiligd en voorzien van een
uitgebreid camerasysteem. Hiermee bewaken wij uw data
en ons proces.

Het kan voorkomen dat de data van een toestel niet verwijderd
kan worden, bijvoorbeeld als ‘Find My Phone’ actief is of dat
het toestel Google of Samsung gelocked is. In deze gevallen
zullen de smartphones en tablets volledig vernietigd
worden, waarbij edelmetalen en andere grondstoffen
gescheiden worden voor hergebruik.
Voordat u uw smartphones of tablets inlevert, is het dus
belangrijk dat u uw screenlock heeft verwijderd, ‘Find
My Phone’ hebt gedeactiveerd of de Google of Samsung
lock hebt verwijderd. Door dit zorgvuldig te doen zorgt u
ervoor dat uw afgedankte smartphone of tablet kan worden
hergebruikt.
Platforms die ondersteund worden door Blancco
Smartphones en tablets met de volgende besturingssystemen worden door de Blancco software net
zo lang ondersteund totdat de fabrikant stopt met de doorontwikkeling van het
besturingssysteem op die smartphone of tablet:
										
– IOS (Apple)
– Android
– Blackberry
– Symbian
– Windows Mobile

Smartphones en tablets die niet meer ondersteund worden door software van Blancco, worden in
zijn geheel vernietigd in de shredder door een weeelabex gecertificeerde partner. Zo blijven de
grondstoffen behouden voor de productie van nieuwe producten.

Onze werkwijze
Wanneer u een partij smartphones of tablets heeft waarvan de vertrouwelijke data verwijderd moet
worden, neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0570 85 85 85
of per mail via info@eeko.nl.
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Smartphones en tablets worden
bij u op locatie opgehaald
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Controle

Indien overeengekomen ontvangt u na
de dataverwijdering Data
Erasure Reports van de
gewiste toestellen.

Binnenkomst en registratie

Rapportage
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Gecertificeerde dataverwijdering
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Hergebruik / recycling

Ons gesloten
systeem zorgt ervoor dat gevoelige
informatie nooit bij derden terecht komt.
Geïnteresseerd in de activiteiten van Eeko ccc B.V.?
Wij maken graag een afspraak met u.
Neem vandaag nog contact met ons op!

Eeko
Eeko is dé partner voor inzameling van printercartridges. Met de komst van
mobiele telefoons en later smartphones en tablets, zijn wij ons ook daarin
gaan specialiseren. Door deze cartridges, telefoons en tablets
een tweede leven te geven, leveren we samen met u een
bijdrage aan een beter leefmilieu.
Wij staan voor:
- Duurzaamheid
- Betrouwbaarheid
- Professionaliteit
- Service en gemak
- Samenwerking met diverse goede doelen, waaronder CliniClowns,
Stichting Opkikker en het Wereld Natuur Fonds.

Eeko ccc B.V.
Solingenstraat 8
7421 ZT Deventer

(T) 0570 85 85 85
(I) www.eeko.nl
(E) info@eeko.nl

