
Avidata sp. z o.o. 
ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa
tel: 22 480 65 32
www.avidata.pl; kontakt@avidata.pl
www.facebook.com/avidata

Formularz zamówienia usługi odzyskiwania danych - zlecenie nr ….................... 
DANE KONTAKTOWE

Imię i nazwisko osoby zlecającej

Telefon

E-mail

Nazwa firmy

Adres

NIP

INFORMACJE O NOŚNIKU

Marka i model Numer seryjny

Rodzaj nośnika Pojemność

Dodatkowy sprzęt

Opis uszkodzenia, przeprowadzone działania po stwierdzeniu
usterki, programy używane po stwierdzeniu usterki

Dane do odzyskania

Czy jest zgoda na otwarcie nośnika - w wyniku otwarcia nośnik może stracić gwarancję TAK/NIE

RODZAJ ZAMAWIANEJ DIAGNOZY

Tryb Czas oczekiwania na 
analizę

Cena diagnozy - 
brutto

Proszę wpisać rodzaj 
zamawianego trybu

Ekonomiczny Analiza 2 – 5 dni 
roboczych

0,00 zł

Ekonomiczny w przypadku usuniętych 
danych,  wirusów, po formacie, 
zainstalowania od nowa systemu

Analiza 2 – 5 dni 
roboczych

184,50 zł

Dopłaty do ceny, związane ze zmianą 
ekonomicznego trybu diagnozy

Czas oczekiwania na 
analizę

Dopłata do ceny 
brutto

Proszę wpisać rodzaj 
zamawianego trybu

Przyspieszony Analiza 1 – 2 dni 
robocze

Dopłata 184,50 zł

Natychmiastowy Serwis 24h/7 Dopłata 738,00 zł

Analiza rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na koncie. Numer konta:14 2490 0005 0000 4530 7449 5927

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia  usług wraz z jego integralną częścią  dotyczącą
ochrony danych osobowych przez Avidata sp. z o.o.

…........................................... ......................................          
Podpis zleceniodawcy, data Avidata sp. z o.o, data

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  podanych  w formularzu  danych  osobowych zgodnie  z  rozporządzeniem o
ochronie  danych  w zakresie  niezbędnym do realizacji  zleconej  usługi.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale
niezbędne do realizacji usługi. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do danych,
możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest
Avidata sp. z o.o, ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa.

…........................................... …............................................ ......................................  
Podpis zleceniodawcy, data Pokwitowanie odbioru sprzętu, data Avidata sp. z o.o, data
Informacje o zleceniu można sprawdzić na stronie www.avidata.pl/status. Numer zlecenia i hasło zostaną wysłane na 
podany w formularzu adres e-mail. 
Avidata sp. z o. o, ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa, KRS 0000394975 NIP: 7010311952 REGON: 145233588 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 108 000 PLN

http://www.avidata.pl/status

