
 
 

Szafy do przechowywania dokumentów RODO 
RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych mówi o maksymalnym zabezpieczeniu 

dokumentów, o ich segregacji pod względem kategorii oraz wymusza na firmach wprowadzenie wielu 

zmian. Dotyczą one działań w obszarze cyfryzacji, jak również przechowywania i niszczenia dokumentów 

papierowych zawierających dane osobowe. 

Polecamy kilka rodzajów szaf, które warto wziąć pod uwagę jako te, które zabezpieczą wrażliwe 

dokumenty. W tym kontekście najlepiej sprawdzają się metalowe szafy na zamek, które spełniają 

wymagania obowiązujących przepisów RODO. 

Szafy metalowe aktowe SbmM i kartotekowe Szk naszej produkcji zapewniają bezpieczeństwo 

przechowywanych dokumentów, odznaczają się trwałością i wysoką jakością. Wieloletnie doświadczenie i 

obecność na rynku zapewniają, że szafy są dopracowane w najmniejszym szczególe i są niezawodne. A 

wybór kolorystyki z szerokiej palety Ral pozwala dopasować je do każdego pomieszczenia. 

  

Szafy aktowe SbmM pozwalają na utrzymanie porządku oraz łatwą segregację dokumentów. 

Posiadają solidne metalowe drzwi skrzydłowe, które zamocowane są na schowanych wewnątrz, trwałych  

zawiasach. Wewnątrz znajdują się półki przestawne co 25 mm, tworząc miejsce na rzędy segregatorów. 

Umożliwia to dokładne dopasowanie układu półek do indywidualnych potrzeb. Maksymalna pojemność 

półek w szafie o wymiarach: wys.1990 mm x szer.1200 mm x gł.435 mm - do 75 standardowych 

segregatorów biurowych. W ofercie występuje również szafa ze skarbczykiem dodatkowo zamykanym 

oddzielnym zamkiem.  

Informacje o szafach aktowych SbmM 

- spełniają wymagania RODO  

- zamknięcie zamkiem blokującym drzwi w 2 

punktach (góra, dół) 

- stabilna konstrukcja 

- duża pojemność – do 75 standardowych 

segregatorów w szafie o największych gabarytach 

- półki na dokumenty z możliwością podwieszania 

teczek zawieszkowych 

- 2-letnia gwarancja producenta na zasadzie 

rękojmi  

- mają Atest PZH, spełniają polskie normy, a 

powłoka lakiernicza posiada Atest Niepalności. 

 

Wymiary szaf 

Wysokość: od 1040 mm do 1990 mm 

Szerokość: od 600 mm do 1200 mm  

Głębokość: 435 mm 

Ilość półek: 2 lub 4 
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Szafy kartotekowe Szk to trwałe, metalowe szafy pozwalająca na bezpieczne przechowywanie 

danych osobowych RODO. Wyposażone zostały w szuflady ze specjalnym zabezpieczeniem przed 

wypadaniem. Są bardzo pojemne i pozwalają na przechowywanie w sposób uporządkowany różnorodnych 

kartotek i dokumentów.   

 

Wymiary szaf 

Wysokość: od 715mm do 1285mm 

Szerokość: 415 mm 

Głębokość: 630 mm 

Ilość szuflad: 2, 3, 4 lub 5 

 

Informacje o szafach 

- spełniają wymagania RODO 

- zamknięcie centralnym zamkiem 

blokującym wszystkie szuflady 

 

 

- posiadają specjalny system 

zabezpieczający przed wysunięciem 

więcej niż jednej szuflady, co 

zabezpiecza szafkę przed 

przewróceniem się 

- do zamka dołączone są dwa klucze 

- wymiar przechowywanych 

dokumentów: A4, A5, A6, A3 i inne 

- występują w wersjach 2, 3, 4 i 5 

szufladowych 

 

- możliwość zawieszania teczek zawieszkowych A4 

- stabilna konstrukcja 

- 2-letnia gwarancja producenta na zasadzie rękojmi 

- mają Atest PZH, spełniają polskie normy, a powłoka lakiernicza posiada Atest Niepalności. 

 

Obecnie w każdej firmie musi być miejsce, gdzie można bezpiecznie przechowywać dane osobowe. Szafy 

aktowe i kartotekowe są idealnym rozwiązaniem na bezpieczne oraz uporządkowane magazynowanie 

istotnych dla firmy dokumentów. Są one wyjątkowo ustawne, dlatego też łatwo wkomponować je w małe 

pomieszczenia, a jednocześnie zapewniają dużą przestrzeń przechowywania. 
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