DATA SECURITY

Usuwanie danych oraz
fizyczne niszczenie nośników
Oferujemy profesjonalne, certyfikowane usługi
demagnetyzacji oraz fizycznego niszczenia
nośników danych, które w dalszej kolejności
przekazujemy do bezpiecznej utylizacji.

Obecnie znaczna część instytucji i przedsiębiorstw nie dba wystarczająco o bezpieczeństwo
danych, którymi zarządza. Media regularnie donoszą o znalezionych w śmietnikach
informacjach poufnych, o kradzieży danych osobowych czy innych informacji, stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, że nie wszystkie metody usuwania danych są
skuteczne i bezpieczne. Dlatego, jeśli w przedsiębiorstwie lub instytucji istnieje konieczność
skasowania danych, warto zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanej firmy, świadczącej
tego typu usługi.

Co oferujemy?
Bezpieczne i nieodwracalne
usuwanie danych z nośników
pamięci przy użyciu
demagnetyzera oraz ich
fizyczne zniszczenie
przemysłową niszczarką.

DISKUS Polska Sp. z o.o.

Mobilność – usługę
przeprowadzamy w siedzibie
Klienta lub w naszym
laboratorium, spełniającym
surowe normy
bezpieczeństwa.

+48 12 379 30 30

diskus@diskus.pl

Pełną dokumentację z realizacji
usługi wraz z certyfikatem oraz
profesjonalnym nagraniem video
z procesu niszczenia danych.

www.diskus.pl
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Jak robi to
DISKUS Polska?
Rejestracja usługi w Bazie Danych Odpadowych.

Zobacz jak robi to
DISKUS Polska

Inwentaryzacja nośników.

Składowanie kopii
bezpieczeństwa

Demagnetyzacja nośników magnetycznych: dysków twardych,
taśm czy dyskietek.
Zniszczenie nośników przemysłową niszczarką.
Umieszczenie odpadów w specjalnych pojemnikach, zabezpieczonych
plombą oraz oddanie ich do utylizacji.

Przekazanie Klientowi dokumentacji z usługi.

Dlaczego Klienci wybierają
DISKUS Polska?
✓ Jesteśmy elastyczni – usługi realizujemy w
siedzibie Klienta lub w naszym laboratorium.
✓ Dajemy możliwość kontroli przebiegu prac
dzięki dedykowanej transmisji online.
✓ Dysponujemy mobilnym centrum niszczenia
danych MobileITLab – w pełni wyposażonym
samochodem możemy wjechać w strefę,
ograniczającą przemieszczanie się pojazdów
powyżej 3,5 tony, taką jak np. centra miast.
✓ Gwarantujemy skuteczność i bezpieczeństwo –
nasze kompetencje potwierdza certyfikat ISO
9001:2015-10 oraz ISO 27001:2017 .

✓ Posiadamy kod NCAGE, przyznany nam
przez Wojskowe Centrum Normalizacji
Jakości i Kodyfikacji. Oznacza to, że
możemy współpracować z służbami
wojskowymi państw NATO.
✓ Korzystamy z profesjonalnych urządzeń
marki ProDevice. Są to demagnetyzery,
generujące pole magnetyczne o mocy
nawet 2.2T (22 000 Gauss) oraz
przemysłowa niszczarka nośników
danych.
✓ Dysponujemy agregatem prądotwórczym
– niezależnym źródłem zasilania.
✓ Posiadamy liczne referencje od naszych
Klientów.
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