Temat:

ZAMÓWIENIE USŁUGI ODZYSKIWANIA DANYCH

Nr sprawy

Oznaczenie:

ZUOD

Wersja:

2.8

ZAMÓWIENIE EKSPERTYZY NOŚNIKA
Zamawiający:
Adres:
NIP
Osoba upoważniona do

Imię i nazwisko:

reprezentacji

Telefon:
Adres email:

1.

Informacja o uszkodzonym nośniku

Producent, model, pojemność
Numer seryjny
System operacyjny
2.

Informacje o okolicznościach utraty danych (opis okoliczności)

3.

Lista lokalizacji katalogów oraz plików do odzyskania (wg priorytetów – WAŻNE)
1.
2.
3.
4.

4.

Dodatkowe informacje

Zgadzam się na otwarcie nośnika

 TAK  NIE


Dane mogą być zaszyfrowane

 TAK  NIE  NIE WIEM

Wynik będzie wykorzystany w sądziei

 TAK  NIE  NIE WIEM

Dostarczono nośnik na dane

 NIE  TAK S/N:
 PROSZĘ O ZASZYFROWANIE DANYCH ODZYSKANYCH

5.

Warianty ekspertyzy (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat) ii
Tryb ekspresowy
Czas oczekiwania na
odzyskane dane
może wynieść tylko

Za każdy nośnik, bez względu na typ. Pracujemy całą
dobę, również w dni wolne.

kilka godzin
Tryb normalny
Czas oczekiwania na
odzyskane dane wynosi
około 2 – 7 dni roboczych

Wszystkie nośniki poza otwieranymi, dyskami SCSI, SAS,
macierzami RAID.
Opłata za ekspertyzę nośników otwieranych, SCSI, SAS macierzy
RAID, nośników DVR (dyktafon), rejestratorów video
(monitoring).

500 zł + VAT
za każdy
nośnik

0 zł
200 zł + VAT
za każdy
nośnik
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Temat:

ZAMÓWIENIE USŁUGI ODZYSKIWANIA DANYCH

Nr sprawy

Oznaczenie:

ZUOD

Wersja:

2.8

W przypadku pozytywnego wyniku ekspertyzy w trybie normalnym (oznaczającym możliwość odzyskania danych w
całości lub części) i rezygnacji ze zlecenia realizacji usługi odzyskania danych, pobierana jest opłata w wysokości 250
zł + VAT.
Niniejszy formularz stanowi umowę w przedmiocie usługi odzyskiwania danych zawartą pomiędzy
zamawiającym, a Media sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (dalej Media), na podstawie której Media zobowiązuje się do
podjęcia próby odzyskania danych z powierzonego nośnika danych. Równocześnie Media zobowiązuje się do ochrony
powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z zamawiającym i
nieudzielania jakichkolwiek informacji osobom trzecim na temat zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody. Formularz
jest równocześnie zamówieniem wykonania ekspertyzy stanowiącym podstawę do obciążenia zamawiającego jej
kosztami zgodnie z aktualnym cennikiem Media.
Niniejszym oświadczam, iż jestem uprawnionym właścicielem, dysponentem, odbiorcą lub adresatem danych
i informacji zawartych na nośniku danych objętym niniejszym zamówieniem albo osobą bezpośrednio przez tegoż
upoważnioną na podstawie stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Upoważniam niniejszym Media oraz jej
pracowników i współpracowników do uzyskania dostępu do nośnika danych objętych niniejszym zamówieniem oraz do
informacji na nim zawartych, w tym danych osobowych (niniejszym powierzam przetwarzanie zawartych na nośniku
danych osobowych). Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności prawnej, iż niniejsze oświadczenie jest zgodne z
prawdą. Jeżeli wskutek niezgodności z prawdą niniejszego oświadczenia Media lub jakiekolwiek osoby trzecie poniosą
jakiekolwiek szkodę majątkową bądź krzywdę, zobowiązuję się do ich naprawienia poprzez zapłatę stosownego
odszkodowania lub zadośćuczynienia.
Oświadczam, iż w przypadku gdy nie odbiorę nośnika wymienionego w punkcie 1, w terminie dwóch miesięcy
od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, będzie to równoważne z wolą nieodpłatnego przekazania Media nośnika w
celu jego utylizacji.
Niniejszym oświadczam również, że zostałem poinformowany iż administratorem moich danych osobowych
wskazanych w niniejszym formularzu jest Media sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice i
moje dane będą przetwarzane przez Media sp. z o.o. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji
zamówienia. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż mam prawo do uzyskania wglądu w moje dane, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu, a także przenoszenia danych w
zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Mam również prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego w każdym przypadku, w którym powstaną wątpliwości, co do legalności przetwarzania moich danych
osobowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z
Media sp. z o.o. w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane zawarte w niniejszym
formularzu przechowywane będą przez okres 5 lat. Podanie danych jest konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia.
Dane odzyskane zostaną skasowane po upłynięciu okresu reklamacyjnego (7 dni od przekazania).

.....................................................................
data i podpis zamawiającego
i

Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu przedstawienia możliwości analizy informatyki śledczej.

ii

2 Czas realizacji liczony jest od momentu dostarczenia nośnika wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
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