ZAMÓWIENIE NA EKSPERTYZĘ
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:
tel:

e-mail:

Pełna nazwa firmy: 
NIP/PESEL:
Adres:
Zamawiam ekspertyzę załączonego nośnika pod kątem możliwości odzyskania z niego danych.
Ekspertyza oznacza określenie orientacyjnej ilości danych możliwych do odzyskania oraz przygotowanie
kalkulacji. Oświadczam, że jestem świadoma/y, że złożenie zamówienia pociąga
za sobą obowiązek zapłaty:
0 zł wszystkie nośniki z wyłączeniem nośników ze śladami otwarcia oraz nośników szyfrowanych
300 zł + 23% VAT (369zł brutto) – nośniki ze śladami otwarcia oraz nośniki szyfrowane
(*) pola obowiązkowe

** klauzule dla konsumentów

*** klauzule dla osób prawnych i przedsiębiorców

** Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia Usług przez Kroll
Ontrack Sp. z o. o. dla Klienta Indywidualnego (Konsumenta) (dostępnego: http://www.
krollontrack.pl/CMS/PDF/Regulamin_swiadczenia_uslug_przez_Kroll_Ontrack_dla_
Konsumenta.pdf) i akceptuję go.(*)

Tak

Nie

*** Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia Usług przez Kroll
Ontrack Sp. z o. o. dla Przedsiębiorcy (dostępnego: http://www.krollontrack.pl/CMS/
PDF/Regulamin_swiadczenia_uslug_przez_Kroll_Ontrack_dla_Przedsiebiorcy.pdf)
i akceptuję go.(*)

Tak

Nie

** Niniejszym proszę o przystąpienie do wykonywania Usługi i oświadczam, że
jestem świadomy/a związanej z tym żądaniem utraty prawa do odstąpienia od
Umowy łączącej mnie z Kroll Ontrack Sp. z o. o. w terminie 14 (słownie: czternastu)
dni od jej zawarcia.

Tak

Nie

** Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowych dotyczących usług i
produktów Kroll Ontrack Sp. z o. o. przesyłanych drogą elektroniczną, na udostępniony
przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu, w tym przy użyciu telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Tak

Nie

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych tj. kontaktowanie się ze mną i przesyłanie mi informacji handlowych,
ofert, propozycji zawarcia umów, również po wykonaniu usługi przez Kroll Ontrack lub
po zakończeniu umowy z Kroll Ontrack Sp. z o. o.

Tak

Nie

[Podpis **/***]
[Stanowisko ***]

[Imię, nazwisko **/***]
		
[Data *]

Informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kroll Ontrack Sp. z o. o., z siedzibą w Katowicach (40-082), przy ul. Sobieskiego 11,
email kontaktowy: dane@krollontrack.pl. Dane osobowe podane dobrowolnie będą przetwarzane w celu wykonania usługi, realizacji umowy, jak również
w celach kontaktowych, w celach archiwizacyjnych i reklamacyjnych i – jeżeli zgoda to obejmuje – w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji
handlowej drogą elektroniczną. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, jak
również w przypadku skierowania takiego żądania przez podmiot uprawniony (np. Policję) lub w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie. Państwa
dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Usług świadczonych przez Kroll Ontrack. Posiadają Państwo prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (organu nadzorczego), w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Informujemy o prawie do złożenia w przypadkach, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej
administratorowi lub osobie trzeciej, której dane są ujawniane; lub gdy przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub osobę trzecią lub strony, którym dane te są ujawniane, a takie przetwarzanie nie narusza podstawowych praw i wolności osoby,
której dane dotyczą, pisemnego, uzasadnionego wniosku za zaprzestanie przetwarzania danych w szczególnych okolicznościach i prawie do sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w wyżej wymienionych przypadkach lub do przekazania danych osobowych do innego administratora danych.
** klauzula dedykowana jedynie dla klienta indywidualnego (konsumenta) oraz dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Brak wyrażenia
zgód opatrzonych *** przez reprezentantów osoby prawnej nie jest traktowany jako sprzeciw.
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FORMULARZ DANYCH TECHNICZNYCH
Dane nośników
Producent

Model/Pojemność

Nr seryjny

Najważniejsze dane do odzyskania:

Okoliczności utraty danych, podejmowane czynności:

Uszkodzony nośnik

może być otwarty w sterylnych warunkach*

Tak

Ma być odesłany z powrotem

Tak

* otwarcie nośnika w niektórych przypadkach może prowadzić do utraty gwarancji.
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