DIN 66399

Papéis Fragmentados na medida
certa para sua proteção
Papéis, CDs, cartões de
crédito e discos rígidos
destruídos
de acordo com a Norma
DIN 66399.
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NORMA DIN 66399 – SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES
Substitui a antiga Norma DIN 32.757
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Os 6 diferentes portadores de dados (mídias) da DIN 66399
A norma divide as diferentes mídias de informações em 6 categorias.
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A Norma DIN 66399 estabelece requisitos de destruição de documentos ou de
mídias, visando proteger as empresas, instituições e pessoas contra espionagem e coleta não
autorizada de informações confidenciais.
A espionagem existe há milênios e o lixo é uma fonte extraordinária de informações das quais
milhões de espiões se valem no mundo inteiro.

A Norma
DIN
66399
estabelece 7 níveis de segurança. Quanto maior o nível
de
segurança,
menor
deverão ser os fragmentos
resultantes da destruição.

Informações contidadas em papeis, documentos, cd-rom, disquetes e discos rígidos
de computador podem ser remontadas ou recuperadas, mesmo depois destes portadores de
dados terem sido destruídos.
Documentos destruídos podem ter suas informações recuperadas, pois os fragmentos de papeis podem ser remontados manualmente ou virtualemte, através de modernos
equipamentos de escaneamento e softwares de associação de grafias e geometrias. Mídias,
como cd-rom, mesmo depois de destruídos, podem ter suas informações recuperadas por
empresas especializadas com microscópios de varredura binária. Em função disso, foi
necessário estabelecer padrões de segurança em função do tamanho das partículas resultantes da destruição destas mídias, ou portadores de dados.
A Norma DIN 66399 estabelece as dimensões máximas e os níveis de segurança das
informações contidas nos fragmentos (pedaços) resultantes da destruição física de "portadores de dados". Como "portadores de dados", consideramos: papeis e seus derivados, cd-rom,
dvd-rom, disquetes, cartões magnéticos, fitas magnéticas, fitas de impressão, pen-drives
(USB-stick) e discos rígidos de computadores.
A Norma DIN 66399 considera 3 classes de proteção em 7 diferentes Níveis de Segurança

Riscos
Proteção classe 1:
Exigência de segurança
normal para os dados
internos.

A publicação não autorizada destas informações ou sua
divulgação teria um impacto negativo, mas limitado sobre a
empresa. Proteção de dados pessoais deve ser assegurada,
porém admitindo o risco destas informações serem remontadas.

Proteção classe 2:
Exigência de alta segurança para dados confidenciais.

A divulgação não autorizada teria um efeito considerável sobre
a empresa e pode infringir obrigações legais ou leis.
Dados pessoais devem ser preservados, dada a vulnerabilidade
das pessoas.

Proteção classe 3:
Alta proteção para as
informações.
Dados
confidenciais e secretos.

A divulgação não autorizada teria consequências gravíssimas
para a empresa e viola obrigações comerciais, contratos de
confidencialidade ou leis. É essencial que a confidencialidade
dos dados pessoais seja assegurada. Risco para a saúde, segurança ou liberdade pessoal das pessoas envolvidas.

Os sete níveis
de segurança
da DIN 66399

O Nível de segurança 3 está
situado entre a classe de
segurança básica e de alta
segurança.
O Nível de Segurança 5 está
situado entre alta segurança
e a segurança total. Uma informação de valor
mais alto vai trazer o nível de segurança para
uma classe de proteção menor e uma
informação de valor mais baixo vai trazer o nível
de segurança para uma proteção menor.
O valor da informação está normalmente
associado ao faturamento da empresa ou ao
comprometimento político da informação.

Níveis de segurança
Nível de Proteção 1

1,2,3

Nível de Proteção 2

3,4,5

Nível de Proteção 3

5,6,7

Segurança Nível 1:
Informações gerais e documentos devem ficar altamente sensíveis e confidenciais, bem como dados
parcialmente ilegíveis ou canceladas e pessoais sujeitos a altos requisitos de proteção.
impróprias para reutilização.
Segurança Nível 5:
Informações ou documentos com dados confidenciais
Segurança Nível 2:
de fundamental importância para uma pessoa,
Informações ou documentos de uso interno empresa ou instituição.
devem estar com remontagem dificultada ou
Segurança Nível 6:
cancelados para reutilização.
Segurança Nível 3:

Informações ou documentos com dados que requeiram medidas de segurança extraordinárias.

Informações ou documentos com dados
sensíveis e confidenciais, bem como dados Segurança Nível 7:
pessoais sujeitos a altos requisitos de proteção.
Informações ou documentos secretos, sem meios
possíveis de recuperação das informações.
Segurança Nível 4:
Informações ou documentos com dados

Como Encontrar o triturador de documento Ideal
passo a passo

1

Defina a classe de Proteção

2

Escolha o nível de segurança
Níveis de Segurança

Nível 1
Documentos gerais como o da publicidade,
materiais como catálogos, brochuras

Classe de proteção 1
Exigência de protecção normal
para dados internos.

Nível 2
Documentos internos por exemplo: interna
comunicação da empresa, tais como
out-ofdate instruções, orientações de viagem,
avisos, e outras formas.
Nível 3
Mídias de dados confidenciais como dados
pessoais sujeitos a elevados requisitos de
protecção, por exemplo, relatórios de vendas
da empresa e documentos fiscais cootações,
ordens com particulares dados de endereço

Classe de proteção 2
Exigência alta proteção
para dados confidenciais.

Nível 4
Mídias de dados e confidenciais como dados
pessoais, por exemplo: saldos e condições,
contra cheques, dados pessoais / arquivos,
contratos de trabalho, relatórios médicos ,
documentos fiscais
Nível 5
Mídias de dados com informações confidenciais de pessoas, empresas ou instituições,
por exemplo, patentes, documentos de
construção, documentos estratégicos, análise
da concorrência processo, documentação...

Classe de proteção 3

Elevados requisitos de proteção para
dados particularmente confidenciais e secretos.
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P

O

CD’S, DVD’S
E Blu-ray DISC

T

E

F

Filmes

H

HD’s

Papel
Disquetes
e cartões

Informações Suportes de
Mídia
em tamanho
dados
Magnética
original
ópticos

Pendrives,
Cartões de
memória,chips...

Hard Drives
Mídia
Mídia
Mídias
Eletrônica Mini Filmes

P-1

O-1

T-1

E-1

F-1

H-1

largura 12
milímetros

Partículas
de 2000
mm²

Tamanho
Normal

Tamanho
Normal

Partículas
de 160 mm²

Tamanho
Normal

P-2

O-2

T-2

E-2

F-2

H-2

largura
06 mm
P-3

Partículas Partículas
de 800 mm² de 2000
mm²
O-3

T-3

Pedaços

E-3

Partículas Danificado
de 30 mm²
F-3

H-3

Partículas Partículas Partículas Partículas Partículas Deformado
de 320 mm² de 160 mm² de 320 mm² de 160 mm² de 10 mm²
P-4

O-4

T-4

E-4

F-4

Definir a área de aplicação,
número de usuários e
quantidade de papel.
Você já definiu a classe de proteção para
os seus documentos e falta saber:
· Qual o nível de segurança que deseja
alcançar e
· Quais suportes de dados que você tem
que triturar.
As próximas perguntas são:
·Qual a fragmentadora que vai ser
utilizada e quantas pessoas vão usá-la?
·Qual é a quantidade de documentos que
vou fragmentar ?
Aplicação

Pessoas

Folhas

Volume

Pessoal

1a3

1 - 16

Acima de
25 litros

Office

Acima
de 8

1 - 32

Acima de
100 litros

Larga
escala

Acima
de 15

1 - 72

Acima de
200 litros

Arquivos

Acima
de 15

Acima
de 550

H-4

Pessoal

Partículas Partículas Partículas Partículas Partículas Partículas
de 160 mm² de 30 mm² de 160 mm² de 30 mm² de 2,5 mm² de 2000
mm²
P-5

O-5

T-5

E-5

Partículas Partículas Partículas Partículas
de 30 mm² de 10 mm² de 30 mm² de 10 mm²
P-6

Nível 6
Dados mídia com documentação confidencial
no caso de segurança extraordinária
precauções, como por exemplo e pesquisa
documentos oficiais, áreas de desenvolvimento...

Partículas
de 10 mm²

Nível 7
Para dados estritamente confidenciais com as
maiores precauções de segurança por
exemplo segredo serviços ou setores
militares

Partículas
de 5 mm²

P-7

O-6

T-6

Partículas Partículas
de 5 mm² de 10 mm²
O-7

T-7

E-6

F-5

H-5

Partículas Partículas
de 1 mm² de 320 mm²
F-6

H-6

Office

Partículas Partículas Partículas
de 1 mm² de 0,5 mm² de 10 mm²
E-7

F-7

H-7

Partículas Partículas Partículas Partículas Partículas
de 2,5 mm² de 2,5 mm² de 0,5 mm² de 0,2 mm² de 5 mm²

Larga
escala
Arquivos

Manter isso em segredo
Alguns papeis contêm documentos que podem rapidamente dar o seu
perfil ou os resultados do seu trabalho para alguém externo.
Se você não quer que suas declarações de cartão de crédito em seu
tamanho original acabar no lixo de papel - há uma solução: basta
fragmenta-los antes de mais ninguém os lê.
De acordo com as diretrizes de proteção de dados internacionais, você
deve destruir quaisquer dados pessoais, confidenciais ou secretas de
forma segura. em todos contas, isso leva você para a fragmentadora de
papeis e documentos.

PP

Cenário:

Nível de segurança para os dados
meios de comunicação na categoria P

Papel

Dr. White,dentista, gostaria de se
livrar alguns arquivos que contem informações pessoais estritamente confidenciais
de pacientes antigos.
Por conseguinte, o grupo de suportes
de dados é P necessário para o Dr. Weiss. o
segurança classes em questão de proteção
classe 3 são P-4 e P-5.

Os meios de comunicação de dados na categoria P são filmes de papel ou de raio-x.
A Fragmentadora assegura que estes documentos são fragmentados com segurança
em tiras ou partículas.
Os níveis de segurança P-1 e P-2 são em tiras. P-3 ou acima em partículas.

P-1

P-3

P-2

P-4

P-5

P-6

P-7

Leia tudo sobre a norma DIN 66399 nas
páginas seguintes.

largura 12
milímetros

Informações
disponíveis
a qualquer um

OO

largura
06 mm

Partículas
de 320 mm²

Partículas
de 160 mm²

Partículas
de 30 mm²

Partículas
de 10 mm²

Partículas
de 5 mm²

Cenário:

CD’S, DVD’S
E Blu-ray DISC

Uma agência de publicidade gostaria
de fragmentar alguns contratos antigos.
A informação é confidencial e
contém todos os endereços dos destinatários
de correio. A agência precisa de proteção
classe 2, à medida que a informação é
armazenada em papel e DVD, o P eo S
categorias de dados de mídia são
necessários.

Nível de segurança para os dados
meios de comunicação na categoria O

Os meios ópticos na categoria são CDs, DVDs e discos Blu-ray.
A fragmentadora garante que estes meios de comunicação de dados são fragmentados
com segurança em tiras ou partículas. Os rolos de corte na fragmentadora corta os CDs
ou DVDs em partículas no O-O-1 a 7 classes de segurança.
Quanto menor a partícula, mais difícil é de reproduzir os dados.

O-1

Informações NÃO disponíveis

Partículas
de 2000
mm²

O-2

Partículas
de 800 mm²

O-3

Partículas
de 160 mm²

O-4

Partículas
de 30 mm²

O-5

Partículas
de 10 mm²

O-6

Partículas
de 5 mm²

O-7

Partículas
de 2,5 mm²

TT

cenário:

Níveis de segurança para os dados
na categoria T

Disquetes
e cartões

Uma loja de departamentos envia novo
cartões de loja e tritura os cartões antigos como um
serviço para seus clientes.
Os cartões contêm dados do pessoal, do
cliente informações e, portanto, pertencem classe
de proteção 2. Para estes cartões magnéticos, T-3,
T-4 e T-5 níveis de segurança são necessários.

Os dados de mídia categoria T é para disquetes, fitas magnéticas ou cartões com tiras
magnéticas. Nível de segurança T-1 é, por exemplo, um disco dobrado. Aqui, a
protecção contra a reprodução dos dados é extremamente baixo. É melhor fragmentar a mídia de dados em partículas.

T-1

Tamanho
Normal

T-3

T-2

Partículas
de 2000
mm²

EE

Partículas
de 320 mm²

T-4

Partículas
de 160 mm²

T-5

Partículas
de 30 mm²

T-6

Partículas
de 10 mm²

T-7

Partículas
de 160 mm²

Partículas
de 800 mm²

E-3

Partículas
de 160 mm²

E-4

Partículas
de 30 mm²

E-5

Partículas
de 10 mm²

F-2

Partículas
de 30 mm²

F-6

F-3

Partículas
de 10 mm²

F-7

Cenário:

Níveis de segurança para os dados
meios de comunicação na categoria E

E-2

Níveis de segurança para os dados
na categoria F

Suportes de dados na categoria F são para filme e microfilme.
Os meios de comunicação de dados são triturados no triturador documento de acordo com o tamanho dos rolos de corte e não pode ser
reconstruídos.

F-1

Partículas
de 2,5 mm²

Um departamento de R & D salvou as informações
confidenciais em um USB de plástico, que já não
pode ser lido no computador. Portanto, os dados
mídia devem ser triturados com as classes de
segurança E-3, E-4 e E-5. Aplicam-se aqui, devido
ao nível de segurança.

Suportes de dados categoria E inclui memória flash como memória cartões para câmeras
e smartphones, cartões de chip de bancos, companhias de seguros ou cartões de
memória USB. você já atingiu nível de segurança E-1 se a mídia de dados é deformado
mecanicamente. No entanto trituração, a memória do stick USB ou na câmera é muito
mais seguro.

Partículas
de 2000
mm²

Filmes

F-5

Pendrives,
Cartões de
memória,chips...

E-1

FF

E-6

Partículas
de 5 mm²

Partículas
de 1 mm²

Cenário:

E-7

Partículas
de 2,5 mm²

Partículas
de 0,5 mm²

Uma agência do governo local
gostaria de fragmentar alguns
microfilmes que contêm dados
pessoais, portanto, é necessário
fragmentar no nível F-3, F-4 e F-5
segurança. A decisão nível de
segurança muitas vezes depende
de regulamentação interna.

Partículas
de 0,2 mm²

F-4

Partículas
de 2,5 mm²

H
H

HD’s

Níveis de segurança para os dados
na categoria H

Suportes de dados na categoria H incluem discos rígidos magnéticos .
Os discos rígidos são muitas vezes "destruídos" de uma maneira simples,
utilizando um martelo ou em um forno. No entanto, a maneira correta de
fragmentar o disco rígido completo é em partículas é a utilização de uma
fragmentadora ou trituradora.

H-1

H-2

H-3

H-4

Selecione o nível de segurança certo!
O nível de segurança que o triturador de documento produz depende de seu corte.
As fragmentadoras trituram suportes de dados em um tamanho específico - por exemplo, um tamanho
de partícula de 30 mm2.
Este tamanho é atribuído um nível de segurança que varia de acordo com os meios de comunicação de
dados. A P-5 é o nível de segurança para o papel, o O-4 nível de segurança é para CDs.
O HSM SECURIO, destruidor de documento P40, usa o / P-5 / S-4 / T-5 E-4 segurança / F-2 níveis (em 1,9
x tamanho do corte 15 mm).

Quanto essa informação é importante para você?
Um cenário possível:
Tamanho
Normal

H-5

Danificado

H-6

Deformado

H-7

Partículas
de 2000 mm²

você precisa destruir os documentos em classe de proteção 2. Os documentos estão no
formulário de papel e CD. Você sabe que você precisa destruir os CDs em segurança
O nível-4 é ideal para você!

Como você procederia?
Você escolhe um triturador de documento que pode rasgar os CDs em O-4. A fragmentadora
de papel é feita automaticamente na segurança de nível P-5 -, portanto, tem mais segurança.
A norma DIN especifica que você deve sempre escolher o maior segurança em nível.

Partículas
de 320 mm²

Cenário:

Partículas
de 10 mm²

Um departamento de TI está
trocando os computadores. Nem
todos os dados foram guardados na
rede. Alguns dados pessoais e detalhes da conta bancária são armazenados em os discos rígidos. Estas
informações vem sob a proteção de
classe 2 e 3 e precisa ser triturado
em segurança nível H-5.

Partículas
de 5 mm²

Cada trituradora documento contém dois cilindros de corte afiados que cortam suportes de
dados em tiras ou partículas.
Quanto menor for a partícula, maior o nível de
segurança.
O objectivo é triturar os dados de modo a que
ele não pode ser reproduzido.

