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Hyves

Deel bericht met anderen

Ander nieuws uit Digitaal
19-05 Pinnen verdringt contant geld

steeds meer

18-05 SP wil onderzoek naar
privacyschending door Google

17-05 Nieuwe campagne veilig
internetten gestart

12-05 Nieuw F-TCP efficiënt in snelle
netwerken

12-05 Hyves-profiel blijkt wél belangrijk
bij sollicitaties

10-05 IAB schept duidelijkheid over
cookies

07-05 Eerste telefonische vraagbaak
voor alle internetvragen een feit

29-04 Kwaliteit online winkelen laat te
wensen over

23-04 Een semantisch model voor
complexe computernetwerken

Games

Magic Library

Andere games:

> Lenny The Lizard

> Bio Ball Boom

> Magic Library

Gratis het laatste Nieuws in uw mailbox
Wilt u gratis op de hoogte blijven van al het nieuws?
meldt u hieronder dan aan met uw e-mail en ontvang
dagelijks op het door u gewenste tijdstip het
nieuwsoverzicht van de afgelopen 24 uur
overzichtelijk in uw mailbox!

Wanneer?

 9:00 's ochtends

 12:00 's middags

 16:00 's middags

 21:00 's avonds
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Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid Holland

Experts waarschuwen voor slordigheden bij het wissen
van data
dinsdag 27 april 2010 21:13

Met het hergebruik van harde schijven is uiteraard niets mis. Wel zouden bedrijven en organisaties die hun harde schijven

(via internet) verkopen er goed op moeten letten dat daarmee geen gevoelige informatie in verkeerde handen komt.

Zo werden er onlangs van een gezondheidsorganisatie tal van

patiëntgegevens, foto’s van ongevallen en brieven van

advocaten van een ziekenhuis gevonden. Op een andere

harde schijf werden documenten aangetroffen over de

aanvraag van verblijfsvergunningen voor asielzoekers en alle

correspondentie hierover. Medio april werd bekend dat zeer

vertrouwelijke gegevens over gedetineerden in het Arnhemse

huis van bewaring als 'huisvuil' op straat terecht was gekomen.

Hoe onzorgvuldige sommige organisaties met vertrouwelijke

gegevens omgaan, kwam onlangs weer aan het licht toen

Attingo, specialist op het gebied van datarecovery, op Ebay

een aantal reserveschijven kocht. “Veel bedrijven worden het

slachtoffer van de misvatting dat een harde schijf na het

formatteren of het overschrijven van gegevens geen informatie meer bevat. Een misvatting. Deze gegevens zijn zelfs door

een hobbytechneut op relatief eenvoudige wijze terug te halen”, zegt Robbert Brans, directeur bij Attingo in Nederland. Zelfs

met de meeste commerciële software voor het wissen van data blijkt dat men meer belooft dan waargemaakt wordt.

 Bekijk de foto op groot formaat

Top 10 laagste leenrente! Vergelijk alle aanbieders!

De beste hypotheek!! Doe de gratis scan

4,25% Spaarrente! Vergelijk aanbieders. Klik hier >>

Veilig investeren met uitstekend rendement!

De goedkoopste autoverzekeringen? Vergelijk hier >>

MoneYou: in 9 van de 10 gevallen de voordeligste premie.

MisterMoney: informatie over pensioen en hypotheken

Goedkoop lenen in 3 stappen Vraag een GRATIS offerte
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