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• As empresas precisam ajustar a forma como administram 
dados pessoais 

• A CHG-MERIDIAN oferece um processo certificado próprio de 
eliminação de dados chamado eraSURE® 

• O eraSURE® facilita o cumprimento do Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (GDPR)  
 

 

Weingarten, 10 de abril de 2018 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia entrará em vigor 

em 25.05.2018, tornando mais rigorosas as regras de armazenamento de dados 

pessoais. A aplicação da nova legislação de proteção de dados não se limitará às 

empresas situadas na União Europeia, mas alcançará todas aquelas que armazenam 

e/ou processam dados pessoais de cidadãos da UE. Com sua nova solução eraSURE®, 

a CHG-MERIDIAN oferece um processo certificado e livre para eliminar dados de laptops, 

tablets, smartphones e até mesmo de impressoras, copiadoras e multifuncionais.  

 

O novo GDPR aborda aspectos como o armazenamento e o processamento de dados 

pessoais. Trata-se de uma medida tomada pela União Europeia para estabelecer 

requisitos legais mais rigorosos à proteção de dados pessoais e pressionar as empresas 

a tomar as providências necessárias, já que seu descumprimento está sujeito a graves 

sanções. As multas podem chegar a 4% da receita da empresa infratora. Por isso, as 

empresas precisam ajustar seus processos de proteção de dados e garantir a 

conformidade com os dispositivos regulamentares. 

A CHG-MERIDIAN é especialista na área de gestão eficiente de tecnologia. Seu 

processo eraSURE® oferece uma solução parcial aos desafios apresentados pela nova 

regulamentação. "Nos termos da GDPR, todas as empresas do Espaço Econômico 

Europeu devem preparar um conceito consistente de eliminação de dados. Ajudamos 

nossos clientes com a solução eraSURE®, que atende perfeitamente à demanda por um 

processo de eliminação de dados certificado", diz Tobias Wiktorowski, gerente de produto 

do eraSURE® da CHG-MERIDIAN. 

 

Eliminando dados pessoais com o eraSURE®   

 

As empresas melhoraram a proteção de seus sistemas de TI contra ataques externos, 

mas quando o assunto é processos para o fim da vida útil de seus ativos de TI, há muita 

coisa a melhorar. À medida que o mundo vai ficando mais digital, volumes cada vez 

maiores de dados são armazenados e processados. Uma proporção significativa desses 

dados é de natureza pessoal e, por isso, fortemente protegida pelo GDPR. Além disso, 

as empresas renovam regularmente seu acervo de TI, incluindo laptops, smartphones, 

impressoras e outros equipamentos, a fim de evitar altos custos de manutenção e reparo. 

Novo Regulamento Geral de Proteção de 
Dados da Europa: proteja processos de 
eliminação de dados com o eraSURE®   

mailto:matthias.steybe@chg-


 

 

 

Página 2 de 2  

 

 

 

«EFax» 

 
 

Res: Software da Microsoft 

Mas o que acontece com os dados salvos nos aparelhos? O processo eraSURE® da CHG-

MERIDIAN oferece uma solução para equipamentos usados. Com o eraSURE®, o cliente 

tem uma solução de eliminação de dados certificada e livre, aplicável a todo o inventário de 

TI. Melhoramos continuamente essa solução e lançamos uma versão para sistemas de 

impressão no ano passado. 

 

Gestão do fim da vida útil e eliminação de dados certificada 

 

A CHG-MERIDIAN oferece processos de eliminação de dados com alto nível de 

confiabilidade. O eraSURE® e o eraSURE®+ são soluções certificadas e compatíveis com 

as normas DoD/BSI-GS. O cliente pode selecionar um procedimento personalizado ao seu 

nível necessário de proteção e categorias de dados. A CHG-MERIDIAN oferece um 

processo completo, desde a coleta dos ativos de TI no local do cliente até a eliminação dos 

dados no centro de tecnologia e serviços da própria CHG-MERIDIAN. 

Os processos de eliminação de dados são adequados a todos os tipos de armazenamento 

de dados, incluindo SSD, armazenamento híbrido ou memória flash de laptops, tablets e 

smartphones, e até mesmo de impressoras, copiadoras e multifuncionais. Nos centros de 

tecnologia e serviços de Groß Gerau (Alemanha) e Skien (Noruega), são eliminados dados 

de mais de 145.000 dispositivos a cada ano. Os processos de eliminação também fazem 

parte de outras soluções oferecidas pela CHG-MERIDIAN, como as Enterprise Mobility 

Solutions e as Output Solutions.  

 

 

Saiba mais no  evento eraSURE® que será realizado em nosso centro de tecnologia e 

serviços de Groß-Gerau, em 26.04.2018, entre 9h e 13h. 

 

Inscreva-se agora: 

www.chg-meridian.com/erasure-event 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, acesse:  

www.chg-meridian.com  

 

CHG-MERIDIAN: A Empresa 

A CHG-MERIDIAN encontra-se entre as líderes globais no fornecimento de serviços não cativos de gerenciamento de 
tecnologia para os setores de TI, industrial e da saúde. Com cerca de 900 funcionários, a CHG-MERIDIAN oferece aos 
clientes suporte abrangente para sua infraestrutura tecnológica – incluindo desde consultoria, serviços financeiros e 
operacionais, até serviços de recomercialização de equipamentos em seus dois centros de tecnologia e serviços na 
Alemanha e Noruega. A CHG-MERIDIAN oferece gerenciamento eficiente de tecnologia para empresas de pequeno, médio 
e grande porte, e também para órgãos governamentais. Atualmente, ela atende mais de 10.000 clientes ao redor do mundo, 
gerenciando investimentos tecnológicos que ultrapassam mais de € 4,6 bilhões. O Sistema de Gestão Tecnológica e de 
Serviços TESMA® online oferece a mais de 15.000 usuários transparência absoluta no gerenciamento de tecnologia. A 
Empresa tem escritórios em 35 endereços espalhados por 22 países; sua sede fica na cidade de Weingarten, no sul da 
Alemanha. 
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