“The shredstar X13 has been a great addition to our
team at Ryleighs. Not only is it helping the business
stay secure generally, we can now demonstrate to our
customers that can trust us to protect the data that
they give us when they complete the Track and Test
forms and that we will destroy it properly”.
Desree Watson, owner of Ryleighs Hair Salon

Ryleighs Hair Salon

Haren knippen en klantengegevens beschermen!
Kapsalon "Ryleighs Hair Salon“ werd tien jaar
geleden door kapster Desree Watson opgericht.
De kapsalon ligt aan de rand van het district Peak
Nationalparks in het graafschap Derbyshire in de
provincieplaats Clay Cross. Door een gemoedelĳke
atmosfeer en een breed aanbod aan kappers- en
schoonheidsbehandelingen is de salon tot een
succesvol bedrĳf uitgegroeid – met inmiddels vĳf
medewerkers en een uitstekende naam in de
gehele regio.
Gebaseerd op de in maart 2020 uitgeroepen uitgaansbeperkingen, veroorzaakt door Covid 19, moesten alle
kapsalons in Groot-Brittannië en veel andere landen
voorlopig gesloten worden. Voordat de kapsalon op 6 juli
2020 eindelĳk weer geopend mocht worden, om de sinds
drieëneenhalve maand wachtende klanten eindelĳk weer
de haren te knippen en te kleuren, moesten daaraan
voorafgaande enkele voorschriften en veiligheidsmaatregelen getroffen worden, om zowel de klanten alsook het
personeel te beschermen tegen de risico’s van een infectie
met het Corona virus.
Daarvoor moest de eigenaresse onder andere in de persoonlĳke directe bescherming en desinfecterende producten voor haar medewerkers investeren, de kapsalon qua
indeling veranderen evenals de nu geldende onderlinge
afstandsregels wĳzigen en een data-registratiesysteem
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implementeren, die voldoet aan de vereisten van het Britse
Ministerie van Volksgezondheid.
Daarom voerde Desree Watson een akkoordverklaring in,
waarin de klanten bĳ elk bezoek aan de kapsalon hun
contactgegevens moesten vullen. Het was direct duidelĳk,
dat de invoering van deze formulieren de inzameling van
een grote hoeveelheid aan gevoelige data met zich zou
brengen. Volgens de AVG / GDPR is de eigenaresse zelf
voor het voorgeschreven gebruik, opslaan en de tĳdig
vernietiging verantwoordelĳk. Daarom startte zĳ een
proces op, waarbĳ de
ingevulde formulieren met
de persoonsgebonden
gegevens op datum gesorteerd in een afgesloten kast
in het kantoor van de
kapsalon veilig opgeborgen
werden. Volgens de richtlĳnen voor databeveiliging
mochten deze informaties
niet langer dan 21 dagen
De datavernietiger HSM shredstar X13
bewaard worden en ook
werd ontwikkeld, om vertrouwelĳke
niet voor marketingdoeleindocumenten eenvoudig en veilig te
vernietigen.
den aangewend worden.

07/2020

Dit betekent, dat de ingevulde documenten na 22 dagen alle
vernietigd moesten worden. Omdat de eigenaresse tot nu toe
geen datavernietiger bezat, besloot zĳ om te investeren in een
kwalitatief hoogwaardig en krachtig apparaat voor kleinere
kantoren. Zo kan zĳ in de toekomst niet alleen deze contactformulieren vernietigen maar ook alle andere documenten die
zoal in de salon voorkomen, zoals bĳvoorbeeld leveringsbonnen, rekeningen, verouderde personeelsgegevens enz. Op
deze wĳze is de kapsalon optimaal tegen de schending van
databeveiliging en de daaruit mogelĳk resulterende geldboetes en verlies van reputatie verzekerd.
Een klant adviseerde Desree Watson om een datavernietiger
van de vooraanstaande Duitse fabrikant HSM in aanmerking
te nemen. Daarop besloot zĳ voor de snippervariant datavernietiger HSM shredstar X13. Voorzien van het veiligheidsniveau P-4, een snĳprestatie van 13 vellen papier per doorvoer,
een ruime opvangbak en een geruisarme werking, voldoet
deze aan alle vereisten van de kapsalon op het gebied van
datavernietiging. Dankzĳ het elegante wit-zilveren uiterlĳke
kenmerk past hĳ perfect in de ontvangstruimte van de salon
en staat zo in het zichtveld van klanten, die zelfs vragen, om
creditcard-gegevens te mogen vernietigen en zodoende veilig
als afval af te voeren.

“De datavernietiger HSM shredstar X13 is een enorme aanvulling voor ons voltallige
team in kapsalon Ryleighs. Hij zorgt er niet alleen voor dat de onderneming aan de
veilige kant staat, maar wij kunnen klanten nu tonen, dat zij ons hun gegevens, die
zij op het contactformulier vermelden moeten, gerust kunnen toevertrouwen,
omdat wij ze aansluitend AVG/GDPR-conform vernietigen.”
Desree Watson, eigenaresse kapsalon “Ryleighs Hair Salon“

Contact:

Ryleighs Hair Salon
32 Thanet Street
Clay Cross, Chesterfield
S45 9JR – United Kingdom
Tel: +44 1246 866544
www.facebook.com/Ryleighshairdressers

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ – United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu
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HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0
info@hsm.eu
www.hsm.eu
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