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Dodatkowe informacje: TOMASZ FILIPÓW, 

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, DISKUS, DISKUS@DISKUS.PL

Laboratorium Diskusa
zniszczy każdy bit danych

Diskus, zapewniający pełną ofertę nośników danych, świadczy także 
związane z nimi usługi, w tym ich profesjonalne niszczenie.

Dane mogą być bezpow-
rotnie usuwane na 
wiele sposobów – me-

todą programową (wielokrotne 
nadpisanie), za pomogą silnego 
impulsu magnetycznego (de-
gaussing) lub przez fizyczne 
zniszczenie nośnika. Diskus 
gwarantuje skuteczność i bez-
pieczeństwo całego procesu, co 
zostało potwierdzone m.in. cer-
tyfi katem ISO 9001:2015-10.

Niszczenie nośników jest przeprowa-
dzane przez przeszkolonych pracowni-
ków, legitymujących się dokumentem 
poświadczenia bezpieczeństwa wydanym 
przez delegaturę ABW. Dokument ten jest 
rękojmią zachowania tajemnicy informa-
cji niejawnych, oznaczonych klauzulą „po-
ufne”. Jest też gwarantem, że gdy podczas 
świadczenia usługi zachodzi konieczność 
wejścia do systemów kontrahenta, współ-
praca zawsze bazuje na ściśle ustalonych 
zasadach, zapewniających pełne bezpie-
czeństwo danych.

Usuwanie danych metodą demagnety-
zacji z jednej taśmy lub dysku twardego 
zajmuje mniej niż 10 sekund, dlatego ca-
ła operacja trwa relatywnie krótko, nawet 
jeśli obejmuje duże cyfrowe archiwum. 

Diskus zapewnia także wiele usług dodat-
kowych, np. wypożyczenie walizek trans-
portowych, filmowanie procesu nisz-
czenia danych, plombowanie przesyłek, 
fi zyczne zniszczenie i przekazanie do uty-
lizacji skasowany ch nośników danych.

Każdy etap niszczenia danych jest odpo-
wiednio dokumentowany, a klient ma cał-
kowitą kontrolę nad całym procesem. Po 
zakończeniu usługi wystawiany jest sto-
sowny certyfi kat, potwierdzający popraw-
ność skutecznego skasowania danych. 
Zawiera on m.in. takie informacje jak: da-
ta, czas i miejsce odbioru nośników oraz 
ich zniszczenia, precyzyjne dane identyfi -
kacyjne nośników oraz podpisy członków 
komisji nadzorującej proces, w tym przy-
najmniej jednego przedstawiciela Diskusa 
oraz fi rmy klienta.

Z DOJAZDEM DO KLIENTA
Usługi niszczenia danych świad-
czone są przede wszystkim 
w siedzibie fi rmy Diskus. Klien-
ci zainteresowani nimi mogą 
wypożyczyć specjalistyczne 
walizki do transportu nośników 
danych. Ale proces niszcze-
nia może być przeprowadzony 
w dowolnym miejscu – dzięki 
pierwszemu na świecie w peł-

ni wyposażonemu mobilnemu centrum 
laboratoryjnemu MobileITlab. Została 
w nim wydzielona strefa do świadczenia 
usług bezpowrotnego niszczenia danych, 
wyposażona w specjalistyczny sprzęt:

– demagnetyzer ProDevice ASM120,
– niszczarkę nośników danych, roz-

drabniającą je na skrawki o  szerokości 
15 mm (spełnia wymogi normy DIN 66399, 
gwarantującej poziom bezpieczeństwa T-5 
dla taśm i H-5 dla dysków twardych),

– fi zyczną niszczarkę dysków twar-
dych, taśm, telefonów komórkowych i ta-
bletów (spełnia wymogi norm DIN 66399: 
H3 oraz DMS 2008/level A),

– automatyczną niszczarkę płyt CD/
/DVD i talerzy dysków (gwarantuje stopień 
bezpieczeństwa wg norm DIN 32757–1:3
i DIN 66399:P-3/O-2/T-3/E-2).

W laboratorium zamontowano kame-
ry monitorujące wnętrze oraz otoczenie 
pojazdu. Wszystkie czynności mogą od-
bywać się zarówno w obecności przedsta-
wiciela klienta, jak i – dzięki możliwości 
uzyskania dostępu przez Internet do sys-
temu monitoringu – pod jego zdalnym 
nadzorem.

Usługami profesjonalnego niszczenia danych zainteresowanych jest 
coraz więcej podmiotów, o czym może świadczyć fakt, że w naszym 
MobileITlab kwartalnie trwale usuwamy dane z ponad 10 tys. nośni-

ków. Pośrednikiem w realizacji tych usług są resellerzy, którzy mają bezpośredni kontakt 
z klientem i najlepiej znają jego potrzeby. Natomiast dzięki rozporządzeniu RODO, które ma 
obowiązywać od maja 2018 r., spodziewamy się jeszcze większego popytu na nasze usługi 
i produkty. Dlatego w grudniu przenosimy się do własnego laboratorium badawczo-rozwo-
jowego, w którym będziemy opracowywać nowe, jeszcze bardziej wydajne i skuteczne me-
tody usuwania danych. Ofi cjalne otwarcie planowane jest na styczeń 2018 r.
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