
Likwidacja sprzętu IT 

i nośników danych
Oferujemy kompleksową usługę likwidacji sprzętu IT i nośników danych. 

Dzięki szerokiemu spektrum kompetencji w dziedzinie Data Center oraz 

Data Security, zapewniamy skuteczność i bezpieczeństwo utylizowanego 

sprzętu oraz danych, zapisanych na nośnikach pamięci.

Zgodnie z Ustawą o odpadach z 27.04.2001 r. oraz Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

z 29.07.2005 r., na wszystkie przedsiębiorstwa został nałożony obowiązek przekazania niepotrzebnego, 
zużytego sprzętu elektronicznego firmom, posiadającym odpowiednie kompetencje. Dodatkowo utylizacja 
musi być potwierdzona fakturą sprzedaży lub protokołem przekazania elektrośmieci.

Pamiętaj o wyborze sprawdzonego dostawcy usług likwidacji infrastruktury IT inośników elektronicznych.

Data Security

Co oferujemy?

Bezpieczeństwo

utylizowanego sprzętu oraz danych, 
zapisanych na nośnikach pamięci. 
Nasz profesjonalizm potwierdzają 
certyfikaty: ISO 9001:2015-10 oraz 
ISO / IEC 27001:2017

Kompetencje 

wynikające z ponad 15 letniego 
doświadczenia w branży Data Center 
oraz Data Security.

Pełną dokumentację 

z realizacji usługi wraz z certyfikatem 
oraz profesjonalnym nagraniem 
video z procesu inwentaryzacji 
sprzętu i niszczenia danych.
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Dlaczego Klienci wybierają 

DISKUS Polska?

Usługę realizujemy w siedzibie Klienta. Dajemy 
możliwość kontroli przebiegu prac dzięki 
dedykowanej transmisji online.

Zapewniamy skuteczność i bezpieczeństwo, 
poparte certyfikatami: ISO 9001:2015-10 (w 
zakresie demagnetyzacji) oraz ISO 27001:2017 
(w zakresie demagnetyzacji oraz fizycznego 
niszczenia nośników magnetycznych).

Posiadamy kod NCAGE, przyznany nam przez 
Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i 
Kodyfikacji. Oznacza to, że możemy 
współpracować z służbami wojskowymi 
państw NATO.

Dysponujemy niezawodnym, certyfikowanym 
sprzętem  do usuwania danych oraz niszczenia 
nośników pamięci.

W trakcie usługi przeprowadzamy 
automatyczne katalogowanie całej 
infrastruktury IT oraz wszystkich nośników 
(skanowanie numerów seryjnych).

Posiadamy uprawnienia transportowe do 
przewozu odpadów zgodnie z regulacjami 
prawnymi.

Dysponujemy agregatem prądotwórczym – 
niezależnym źródłem zasilania.

Obsługujemy korporacje oraz najważniejsze 
instytucje państwowe – posiadamy liczne 
referencje.

Jak robi to

DISKUS Polska?

Rejestracja usługi w Bazie Danych Odpadowych. 

Szczegółowa inwentaryzacja sprzętu IT. 

Usuwanie symboli identyfikacyjnych (numery seryjne, kody kreskowe 
itp.) z urządzeń. 

Demontaż poszczególnych podzespołów i niszczenie ich profesjonalną 
niszczarką przemysłową. 

Tworzenie pełnej dokumentacji z usługi.


