Technologie odzyskiwania danych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - ODZYSKIWANIE DANYCH
Zamówienie ekspertyzy nośnika

Zamawiający (Firma)………………………………………………………………..………NIP….…………………..……………..……………………….…
Osoba……………………………………………………………………………………………….Tel……………………………..………………………..…………
Adres………………………………………………………………………………….………e-mail………………….…………….……………..………………….

Nośnik przekazany do ekspertyzy
Producent……………………………………..………..….Model…………………….………………………………….….Pojemność……..……..…….
Numer seryjny…………………………………………………..….……..…System plików, operacyjny…….………………………………………

Dane do odzyskania wg. priorytetów (prosimy o podanie folderów do odzyskania lub rodzaju plików np. JPG)
1…………………………………………………………………….………………….…2……………………………………………………………………….…………
3………………………………………………………………………………………….4……………………………………………………………………….…………

Okoliczności utraty danych
Dysk przestał działać [ ] Dysk/Laptop upadł [ ] Dane zostały usunięte/reinstalacja systemu [ ] Inne [ ]
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Dodatkowe informacje
Pozwolenie na otwarcie nośnika [ ] TAK
Nośnik jest szyfrowany

[ ] TAK

[ ] NIE

[ ] NIE

(pozwolenie jest wymagane w przypadkach fizycznej usterki)

[ ] NIE WIEM

Forma przekazania odzyskanych danych
[ ] Dysk USB

[ ] Dołączony nośnik na dane: Model …………………………….. SN……………….……………….…………………

[ ] One Drive

[ ] Udostępniony serwer FTP.………………………………………………….……………………………………………........

[ ] Kopia binarna*

[ ] Odtworzenie systemu*

* zapytaj o szczegóły
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Tryb ekspertyzy (proszę zaznaczyć wybrany tryb)

[ ]

EKSPRESOWY
Czas oczekiwania na wynik ekspertyzy wynosi do

24h. Koszt ekspertyzy 450 zł netto za

każdy nośnik

[ ]

EKONOMICZNY
Czas oczekiwania na wynik ekspertyzy wynosi

2-5 dni roboczych. Koszt ekspertyzy 0zł*

* Nie dotyczy nośników po ingerencji, otwieranych przez klienta oraz macierzy RAID. Koszt ekspertyzy w takich
przypadkach może wynieść od 150 - 300 zł netto za każdy dostarczony nośnik.
Czas oczekiwania na wynik ekspertyzy liczony jest od momentu dostarczenia nośnika do laboratorium JANDATECH.

Formularz ten stanowi umowę w przedmiocie usługi odzyskiwania danych zawartą pomiędzy zamawiającym, a
JANDATECH Łukasz Janda (dalej JANDATECH), na podstawie której JANDATECH zobowiązuje się do podjęcia próby
odzyskania danych z przekazanego nośnika. JANDATECH zobowiązuje się do ochrony przekazanych informacji oraz
przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z zamawiającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji
osobom trzecim na temat zamawiającego oraz danych zawartych na dostarczonym nośniku bez jego uprzedniej zgody.
Oświadczam, że jestem właścicielem, odbiorcą lub adresatem danych zawartych na nośniku objętym niniejszym
zamówieniem albo osobą bezpośrednio przez tego upoważnioną. Upoważniam JANDATECH 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. Jeśli
wskutek niezgodności z prawdą niniejszego oświadczenia, JANDATECH lub jakiekolwiek osoby trzecie poniosą jakąkolwiek
szkodę majątkową bądź krzywdę, zobowiązuję się do ich naprawienia poprzez stosowne odszkodowanie lub
zadośćuczynienie.
Formularz jest równocześnie zamówieniem wykonania ekspertyzy stanowiącym podstawę do obciążenia zamawiającego
jej kosztami zgodnie z aktualnym cennikiem JANDATECH. W przypadku wyniku pozytywnego ekspertyzy w trybie
ekonomicznym (możliwość odzyskania danych w całości lub ich części) i rezygnacji ze zlecenia realizacji usługi odzyskania
danych, pobierana jest opłata za ekspertyzę w wysokości 250 zł netto. Nośnik nieodebrany w terminie dwóch miesięcy
od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zgadzam się nieodpłatnie przekazać firmie JANDATECH w celu jego utylizacji.

Podpis zamawiającego i data………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
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