HDLab - PROFESJONALNE ODZYSKIWANIE DANYCH
UL. PIWNA 10
50-353 WROCŁAW

tel. (71) 321 4444 fax (71) 321 3333

www.hdlab.pl

e-mail: biuro@hdlab.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ODZYSKIWANIE DANYCH
Dane do wystawienia faktury VAT
Nazwa firmy:
Adres:
NIP:
Osoba kontaktowa:
Telefon kontaktowy:
E-mail:

Informacje o no niku danych
Producent:
Symbol:
Numer seryjny:
Opis uszkodzenia
(opis zdarzenia,
obecny stan no nika,
system operacyjny,
najwa niejsze pliki)
Razem z no nikiem
dostarczono:
Tryb ekspresowy *

ID partnera **:

TRS

Firma HDLab zobowi zuje si do przeprowadzenia analizy uszkodzenia no nika i podj cia próby odzyskania danych.
Analiza uszkodzenia jest bezpłatna.
Firma HDLab zobowi zuje si do przetwarzania danych zawartych na no niku danych tylko i wył cznie w celu okre lenia ich spójno ci, ponadto
zobowi zuje si do nieujawniania powierzonych informacji.
Firma HDLab nie odpowiada za wady fizyczne i niespójno danych dostarczonych no ników.
Analiza dysków uszkodzonych fizycznie wymaga otwarcia no nika i mo e powodowa utrat gwarancji producenta.
Nieodebranie no nika w przeci gu 2 miesi cy od momentu przyj cia zgłoszenia, powoduje jego przej cie na własno firmy HDLab.
W trybie ekspresowym, usługodawca zobowi zuje si wykona usług w dwukrotnie krótszym czasie ni w trybie standardowym. Czas wykonania
usługi liczony jest od momentu dostarczenia no nika do siedziby usługodawcy, do momentu przekazania danych usługobiorcy. W przypadku, gdy
usługodawca nie wywi e si z wykonania usługi ekspresowej w danym czasie, za wykonanie usługi pobierane s opłaty standardowe.
Firma HDLab nie odpowiada za legalno danych oraz oprogramowania znajduj cego si na powierzonych przez usługobiorc no nikach informacji.
Usługobiorca o wiadcza, e jest wła cicielem informacji zawartych na powierzonym no niku danych lub mo e przedstawi odpowiednie dokumenty
uprawniaj ce do ich przetwarzania.
O wiadczam, e zapoznałem si z wymienionymi wy ej warunkami i akceptuj je.

……………………………..
Data

…………….…..…………………………………..
Podpis (piecz ) usługobiorcy

* Nale y zaznaczy kwadrat, je eli usługa ma by zrealizowana w trybie ekspresowym.
** W przypadku, gdy usługa odzyskiwania danych została polecona przez partnera, nale y w tym miejscu poda otrzymany ID partnera.

