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ZAMÓWIENIE 

 
Imię Nazwisko Firma Tel. 

    
Informacje o nośniku 

Marka Pojemność Model Numer seryjny 
    
    

Informacja o nośniku na kopię danych 
Marka Pojemność Model Numer seryjny 

    
    

 
      ZLECAJĄCY oświadcza,  że dostarczone przez niego do firmy DATA MAX RECOVERY® nośnik oraz zawarte na nim 
dane są pozbawione jakichkolwiek wad prawnych. Jednocześnie ZLECAJĄCY oświadcza, że ponosi pełną i wyłączną 
odpowiedzialność za wynikłe ewentualne wady prawne nośnika oraz zawartych na nim danych, dostarczonych do DATA 
MAX RECOVERY®. 
 
       ZLECAJĄCY wykonanie ekspertyzy  oświadcza, że zgadza się na ingerencję mechaniczną wewnątrz nośnika (np. 
otwarcie dysku twardego) w celu wykonania ekspertyzy i ewentualnego odzyskania danych. Dlatego też wszelkie wynikłe 
ewentualne roszczenia wynikające z utraty gwarancji na nośnik nie będą przez firmę DATA MAX RECOVERY® 
rozpatrywane. DATA MAX RECOVERY® nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za stan dostarczonego nośnika oraz  
zawartych na nim danych, ze względu na brak możliwości ich weryfikacji w momencie dostarczenia uszkodzonego nośnika 
do siedziby firmy DATA MAX RECOVERY® 
 
         Po wykonaniu ekspertyzy ZLECAJĄCY zostanie powiadomiony o możliwościach, terminie i kosztach odzyskania 
danych. DATA MAX RECOVERY®  oświadcza, a ZLECAJĄCY przyjmuje do wiadomości, że firma DATA MAX 
RECOVERY® realizuje wyłącznie usługi odzyskiwania danych – a nie naprawy danych bądź nośnika. Dlatego też DATA 
MAX RECOVERY® nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu braku możliwości skorzystania z odzyskanych danych 
przez ZLECAJĄCEGO – fakt ten nie zwalnia też ZLECAJĄCEGO z obowiązku uiszczenia zapłaty na rzecz firmy DATA 
MAX RECOVERY® za wykonaną usługę odzyskania danych w ustalonej wcześniej wysokości. Usługa odzyskania danych 
nie obejmuje także naprawy  nośnika 
 
   Firma DATA MAX RECOVERY® zobowiązuje się do zachowania w całkowitej tajemnicy powierzonych danych i nie 
udostępniania ich w jakiejkolwiek formie osobom trzecim. Odzyskane dane są przechowywane na serwerze DATA MAX 
RECOVERY® do 2 tyg. Po tym czasie dane są bezpowrotnie niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 
 
          DATA MAX RECOVERY® informuje, a ZLECAJĄCY przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż w razie nie 
odebrania przez ZLECAJĄCEGO powierzonych nośników oraz innych urządzeń w terminie do 2 miesięcy od dnia 
dostarczenia ich do przedstawiciela DATA MAX RECOVERY® (bądź do lokalu firmy na ul. Kaniowskiej 52 w Warszawie) 
– przedmioty te zostaną po dwóch miesiącach zniszczone w sposób uniemożliwiający odzyskanie umieszczonych na nich 
danych przez osoby trzecie. Dlatego też  ZLECAJĄCY oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu utracenia 
pozostawionego w DATA MAX RECOVERY® mienia (w tym nośnika i zawartego na min danych) w przypadku jego 
nieodebrania po upływie 2 miesiący od daty dostarczenia urządzeń do firmy DATA MAX RECOVERY®. 
 
 
Zlecający 
Oświadczam, że akceptuję powyższe warunki ………………………………………………….. 


