ZAMÓWIENIE NA EKSPERTYZĘ
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Imię: ___________________
Telefon: _____________

Nazwisko:_____________________

Pełna nazwa firmy: _______________________
(nie dotyczy osób prywatnych)

NIP: _________________

E-mail:_____________________

Ulica:_______________ Miejscowość:_______________ Kod pocztowy:_________
Oświadczam, że jestem świadoma/y, że złożenie zamówienia pociąga za sobą opłatę:
Wybierz tryb:

Nośnik ma być zwrócony
Nośnik jest na gwarancji
Zgoda na ingerencję w oprogramowanie (telefon)
Zgoda na ingerencję w elektronikę telefonu(chip-off, lutowanie)
Dysk może być otwarty w warunkach laboratoryjnych

Tryb standardowy - ok 7 dni
Wybierz nośnik:

Dysk SSHD

Zamawiam ekspertyzę załączonego nośnika pod kątem możliwości odzyskania z niego danych:
data:________________
DANE NOŚNIKA
Producent :_____________________

Model:_____________________________

Nr seryjny :________________________________________
NAJWAŻNIEJSZE DANE DO ODZYSKANIA:
_____________________________________________________________________
OPISZ OBJAWY USZKODZENIA: ___________________________________________
Oświadczam iż posiadam wszelkie pełnomocnictwa do dysponowania w/w
nośnikiem oraz danymi na nim zawartymi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji zlecenia próby
odzyskania danych zgodnie zpostanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz.U. 2002r. Nr101 poz. 926).Przeczytałem i akceptuję regulamin odzyskiwania danych w całości.

_____________________
Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1977r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz.1182 z późn.zm.) w celu realizacji zamówienia.
(wyrażenie zgody jest niezbędne do realizacji zamówienia)
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez SGdata Krzysztof Dołhan przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących na podany przeze mnie numer telefonu oraz adres e-mail, w celu
przekazania informacji o wyniku ekspertyzy oraz postępie prac.
TAK

NIE

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1.Administratorem zebranych danych osobowych jest SGdata Krzysztof Dołhan z siedzibą w Gliwicach ul. Goduli 18.
2.Kontakt z osobą realizującą w SGdata Krzysztof Dołhan zadania inspektora danych osobowych jest możliwy poprzez adres
poczty elektronicznej: kontakt@sgdata.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „Inspektor danych
osobowych”
3.Moje dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane w celu :
a)Wykonania zlecenia na ekspertyzę, na podstawie art.6 ust.1 pkt.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z
dnia 27 kwietnia 2016r.
b)W celach wskazanych w powyższych oświadczeniach na podstawie art.6 ust.1 pkt.a w/w rozporządzenia.
4.Moje dane osobowe będą przechowywane w celach wskazanych w pkt.3, do czasu wykonania wszystkich zobowiązań
wynikających z zamówienia.
5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mam prawo odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą
elektroniczną, w
dowolnym momencie.
6.Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wykonania zlecenia. Zamawiający jest zobowiązany do ich
podania .
Konsekwencją odmówienia podania danych jest brak możliwości realizacji zamówienia.
7.Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
przenoszenia
danych.
8.Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, iż podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez
firmę
SGdata i nie będą udostępniane bez wyrażenia mojej pisemnej zgody osobom trzecim.

…………………………………………………………………
(data i czytelny podpis Zamawiającego)

