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Out�so�ur�cing�kon�tra�za�kup�sprzę�tu

za rów no w przy pad ku ma łe go przed się bior stwa,
in sty tu cji pu blicz nej, jak i du żej kor po ra cji opty mal -
ny jest out so ur cing. Na le ży jed nak do brać zle ce -
nio bior cę we dle ja snych i ści śle zde fi nio wa nych
kry te riów. w bar dzo du żej kor po ra cji czy urzę dzie
moż na po my śleć o za ku pie urzą dze nia do trwa łe -
go nisz cze nia da nych (de ma gne ty ze ra). Jed nak
zde ma gne ty zo wa ne no śni ki trze ba jesz cze zu ty li -
zo wać – dla te go czę sto lep szym, szyb szym i wy -
god niej szym roz wią za niem oka zu je się sko rzy sta -
nie z usług pro fe sjo nal nej ze wnętrz nej fir my. mo że
się zda rzyć, że przed się bior stwo ma du że ma cie -
rze, gdzie za mon to wa ne są dro gie dys ki twar de
z in for ma cja mi, któ re nie mo gą opu ścić bu dyn ku
fir my. w sy tu acji awa rii i uszko dze nia no śni ków na -
le ży do star czyć je do pro du cen ta, w ce lu wy mia ny
w ra mach re kla ma cji – no śni ki te za wsze mu szą
być wcze śniej ska so wa ne. Gdy sy tu acja ta po wtó -
rzy się kil ku na sto krot nie w nie wiel kich od stę pach
cza su, na le ża ło by się za sta no wić nad opła cal no -
ścią za ku pu de ma gne ty ze ra.

Da�ne�w rę�kach�pro�fe�sjo�na�li�sty

w pol sce ry nek usług ka so wa nia da nych szyb ko
się roz wi ja. Jed nak, co jest nie zwy kle waż ne, wie le
firm nie gwa ran tu je sku tecz no ści i bez pie czeń stwa.
Nie któ re z nich ofe ru ją bar dzo ni skie ce ny za usłu -
gę de ma gne ty za cji lub sa mej uty li za cji no śni ków
da nych, co już na wstę pie po win no wzbu dzić po -
dej rze nia. Ce na czę sto nie po kry wa na wet kosz tów
sa me go trans por tu tych no śni ków! Na le ży trzy mać
się z da le ka od ta kich firm – no śni ki, na któ rych
w dal szym cią gu za pi sa ne są po uf ne in for ma cje,
mo gą po ja wić się w naj mniej ocze ki wa nym mo -
men cie np. na śmiet ni ku lub na wet na ryn kach za -
gra nicz nych. Fir my ta kie nie za ra bia ją na sa mej
usłu dze, ale na dal szej od prze da ży no śni ków, któ -
re al bo nie są de ma gne ty zo wa ne, al bo zo sta ją
pod da ne pro ce so wi nisz cze nia da nych sta rym, nie
speł nia ją cym ak tu al nych norm sprzę tem. Dla te go
zle ce nio daw cy nie mo że wy star czyć sa mo po twier -
dze nie od bio ru no śni ków przez fir mę świad czą cą
usłu gi. po wi nien się upew nić, w ja ki spo sób no śni -
ki są trans por to wa ne, w ja ki spo sób (i ja kim sprzę -

tem) da ne są usu wa ne i na czym do kład nie po le ga
uty li za cja ofe ro wa na przez zle ce nio bior cę. Każ dy
z eta pów usłu gi po wi nien być od po wied nio udo ku -
men to wa ny, a klient mu si mieć wgląd w ca ły pro -
ces i kon tro lę nad nim w każ dym je go mo men cie. 
po nad to, każ da li czą ca się na ryn ku fir ma świad -
czą ca usłu gi pro fe sjo nal ne go ka so wa nia i uty li za cji
no śni ków da nych ofe ru je ści śle spraw dzo ne pro -
ce du ry, cer ty fi ka cje iso (co gwa ran tu je wy so ki po -
ziom świad czo nych usług), pra cow ni ka ma ją ce go
po świad cze nie bez pie czeń stwa (np. aBw) w za -
kre sie do stę pu do in for ma cji po uf nych, taj nych
i ści śle taj nych, a ca ły pro ces – od mo men tu przy -
jaz du do klien ta, po przez wy ko na nie usłu gi, po wy -
da nie od po wied nich za świad czeń – jest opra co wa -
ny w naj mniej szych szcze gó łach, jak rów nież mo -
ni to ro wa ny. wszyst ko po to, aby mak sy mal nie
wy eli mi no wać nie bez pie czeń stwo wy pły nię cia in -
for ma cji po uf nych. 
waż ne jest to, by wy bie rać fir mę, któ ra jest spraw -
dzo na i rze tel na, dłu go ist nie je na ryn ku, mo że się
po chwa lić cer ty fi ka ta mi (iso, przej rzy sta Fir ma,
itp.) oraz ma ak tu al ne ubez pie cze nie. istot ne jest
tak że to, by mo gła się wy ka zać licz ny mi re fe ren cja -
mi klien tów. szcze gól nie na le ży uwa żać na fir my
nie wiel kie, dzia ła ją ce na ryn ku bar dzo krót ko, któ re
w każ dym mo men cie mo gą się po ja wić i znik nąć
wraz z na szy mi da ny mi. Dbaj my o to, aby waż ne
dla nas in for ma cje chro nić przed do sta niem się
w nie po wo ła ne rę ce. pa mię taj my – ni ska ce na nie
za wsze ozna cza ja kość. sta re przy sło wie mó wi:
„co ta nio – to dro go”. Tyl ko że w tym wy pad ku
moż na po nieść kon se kwen cje praw ne i za pła cić
naj wyż szą ce nę – utra tę za ufa nia klien tów i opi nii
rze tel ne go gra cza ryn ko we go.
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DisKUs polska 

Każda firma i instytucja publiczna jest prawnie zobligowana
do bezpowrotnego usuwania danych z urządzeń i nośników
przeznaczonych do likwidacji, przekazania lub naprawy. Dlatego
warto powierzyć dane do usunięcia wyspecjalizowanej firmie lub
zakupić profesjonalny sprzęt, który to umożliwi. 




