Op
pis usługi
Ussługa Odzzyskiwania
a danych
O
Omówienie
usługi
Firma Dell z przyjemno
ością udostęp
pnia usługę odzyskiwania danych z dyssku twardego
o („Usługa” lub „Usługi”)
któw („Objęte
e produkty” zdefiniowane
z
poniżej) zgo
odnie z ninie
ejszym Opise
em usługi.
dla wybranych produk
Uprawnien
ni Klienci mog
gą zażądać, aby uszkodzzony napęd dysku twarde
ego („HDD”) został wysła
any w celu
odzyskania
a danych w okresie
o
obowią
ązywania niniejszej umowy określonym
m w fakturze Klienta
K
firmy Dell.
D
Na tę
usługę skła
adają się następujące elem
menty:
•
•

•

•

Prróba odzyska
ania danych z uszkodzoneg
go HDD.
czystego po
W
Wykorzystanie
omieszczenia
a bez pyłów zgodnego z normą ISO 14644-1 dla
a czystych
po
omieszczeń w razie potrze
eby odbudow
wy napędu w celu odzyskkania danych. Przeprowa
adzany jest
do
okładny demo
ontaż, badan
nie i przetworzenie HDD zgodnie z po
oziomem gw
warancji daneg
go klienta.
Ussługę odzysk
kiwania udostępni oddział położony najbliżej Klienta według uzna
ania firmy De
ell. W tych
krrajach, gdzie HDD musi zostać
z
wysła
any do oddziału w innym kraju, Klient będzie odn
notowanym
im
mporterem/eks
sporterem. Od
ddziały są do
ostępne w wyb
branych lokalizacjach na całym
c
świecie
e.
Od
dzyskane dane zostaną udostępnione
u
e klientowi przzy użyciu na
apędu dysku twardego z interfejsem
i
US
SB, pamięci USB
U
Memoryy Stick lub inn
nego nośnika zewnętrzneg
go według uznania firmy Dell.
D
Klient
danych z napędu dysku tw
może monitoro
ować postęp odzyskiwania
o
wardego za pomocą
p
porta
alu ochrony
da
anych firmy Dell.
D
Od
dzyskane da
ane będą przzechowywane
e w laborato
oriach odzyskkiwania przez 30 dni, a następnie
zo
ostaną zniszc
czone.

Firma Delll nie może zagwaranto
ować, że jak
kiekolwiek dane Klienta zostaną od
dzyskane. Ta
T Usługa
zapewnia próbę odzys
skania dany
ych przy uży
yciu czystego
o pomieszczzenia laborattoryjnego, je
eśli jest to
konieczne
e do podjęc
cia próby od
dzyskania danych. Należy uważnie
e przeczytać niniejszy Opis usługi.
Zwracamy uwagę, iż firma
f
Dell zastrzega sobie
e w dowolnyym momencie
e prawo do zmiany lub modyfikacji
m
warunków i postanowie
eń zawartych
h w niniejszym
m Opisie ora
az do określe
enia, czy i kiedy takie zm
miany mają
zastosowa
anie do istnieją
ących i przyszłych Klientów
w.
Objęte pro
odukty: Ta Usługa
U
jest dostępna dla HD
DD w konfigu
uracjach innycch niż RAID w wybranych systemach
s
komputero
owych Dell OptiPlex™,
O
D
Dell
Precision
n™, Dell Lattitude™ i De
ell Vostro™. Ta Usługa
a obejmuje
komputeryy z systemem
m operacyjnym
m Microsoft Windows
W
lub Linux. Objętyy produkt objjęty niniejszyym Opisem
usługi jest wykazany na
n fakturze wystawionej
w
K
Klientowi
prze
ez firmę Dell. Klient jestt zobowiązan
ny wykupić
osobny kon
ntrakt dla każ
żdego Objęteg
go produktu.

O
Omówienie
warunków
w i postano
owień
Niniejsza umowa („Um
mowa” lub „O
Opis usługi”) została zawa
arta między klientem („T
Tobą” lub „Klientem”) a
jednostką organizacyjną
ą firmy Dell wykazana
w
na fakturze wysstawionej Klie
entowi („firmą
ą Dell”). Kupu
ując Usługi
(w rozumie
eniu niniejsze
ego dokumenttu) od firmy Dell,
D
Klient pottwierdza, iż je
est związany wszystkimi warunkami
w
i
postanowie
eniami sform
mułowanymi w niniejszym
m dokumencie. Klient potwierdza
p
ró
ównież, iż od
dnowienie,
zmodyfikow
wanie, przedłłużenie lub ko
ontynuowanie
e korzystania
a z Usług pozza pierwotny okres podleg
ga zapisom
aktualnie obowiązujące
o
ego Opisu ussługi, z któryym można siię zapoznać pod adresem
m podanym na stronie
internetowej w tabeli zamieszczonej poniżej.
Ramowe umowy
u
o św
wiadczenie us
sług. Firma Dell przedsta
awiania niniejszy Opis usłu
ugi w związku
u z osobną
ramową um
mową o świa
adczenie usług zawartą miiędzy Klientem
m a firmą De
ell. W przypad
dku braku takkiej umowy
jej rolę pełn
ni następując
cy dokument:
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•

Klienci bezpoś
średni i użytk
kownicy koń
ńcowi: Ramo
owa umowa o świadczenie
e usług międzzy Klientem
a firmą Dell („„CMSA”), z której treścią
ą można się
ę zapoznać pod adresem
m podanym na stornie
intternetowej w tabeli zamiesszczonej poniiżej; lub

•

Ce
ertyfikowani partnerzy lu
ub podmioty zarejestrowa
ane w progra
amie PartnerrDirect oraz reselerzy:
Wa
arunki i pos
stanowienia dotyczące sprzedaży
s
ossobom fizyczznym lub firrmom w ce
elu dalszej
od
dsprzedaży, z których treśccią można się zapoznać pod
p adresem podanym na
a stronie interrnetowej w
tab
beli zamieszc
czonej poniżejj.

Wsszystkie przyypadki korzystania z
Zasady dopuszczaln
d
nego użytko
owania usłług firmy Dell.
oprogramo
owania, usług
g internetowyych lub usług
g aplikacyjnycch w związku
u z niniejszymi Usługami podlegają
warunkom Zasad dopus
szczalnego użytkowania usług
u
firmy De
ell („AUP”), z których treśccią można się
ę zapoznać
pod adresem podanym
m na stornie internetowej
i
w tabeli zam
mieszczonej poniżej
p
i które
e obowiązują
ą w całości
przez odwołanie się do nich. Certyffikowani partn
nerzy lub podmioty zarejesstrowane w programie ParrtnerDirect,
reselerzy i usługodawcy są zobowią
ązani dopilnować, aby ich klienci będą
ący użytkownikami końcow
wymi przez
rozpoczęciem korzystan
nia z Usług wyrazili
w
zgodę na związane warunkami i postanowieniami zasad AUP.
A

P
Procedury
ś
świadczen
nia wsparciia techniczznego
W przypad
dku wystąpie
enia problemó
ów lub podejjrzenia uszko
odzenia HDD
D Klienci pow
winni kontakto
ować się z
działem po
omocy technicznej zgodnie ze stosowa
aną umową serwisową
s
Klienta. Kliencci uzyskają te
elefoniczną
pomoc tecchniczną dottyczącą rozw
wiązywania problemów zg
godnie z um
mową serwiso
ową dotycząccą danego
Klienta.
Jeśli praco
ownik technic
czny firmy De
ell ustali, że w HDD wystą
ąpił problem objęty ograniczoną gwara
ancją firmy
Dell, firma
a Dell wyśle do Klienta nowy
n
HDD zg
godnie ze sto
osowną umo
ową serwisow
wą danego Klienta
K
(np.
dostawa w ciągu 4 godz
zin lub następ
pnego dnia ro
oboczego).
Ta Usługa
a uprawnia Klienta do zwrotu uszkodzo
onego HDD w celu przeprrowadzenia procedury
p
odzzyskiwania
danych, w trakcie któ
órej firma Dell
D
spróbuje odzyskać z HDD jak najwięcej da
anych. Koszzty wysyłki
uszkodzon
nego HDD zw
wracanego w celu
c
wykonan
nia próby odzyyskania danycch zostaną po
okryte przez firmę
f
Dell.
Po otrzyma
aniu uszkodz
zonego HDD przez regionalne laborato
orium odzyskiwania zostan
nie zainicjowa
any proces
odzyskiwania, a dane re
ejestracyjne dotyczące
d
danego zgłosze
enia zostaną przekazane
p
d portalu klie
do
entów firmy
Dell pod adresem ww
ww.dell.com/d
dataprotection
nportal. W trrakcie próby odzyskania danych klie
enci mogą
logować siię w portalu, aby sprawdzić bieżący sta
an zadania. Uaktualnienie
e zostanie op
publikowane w ciągu 48
godzin od chwili otrzym
mania HDD. Po
P zakończeniu próby odzzyskania dan
nych w portalu
u zostanie ua
aktualniony
jej stan w celu poinfo
ormowania, czy
c
dane ud
dało się odzyyskać. Jeżeli tak, zostan
nie przedstaw
wiona lista
odzyskanyych plików. Odzyskane
O
dane zostaną
ą następnie umieszczone na określonyym nośniku i wysłane z
powrotem do klienta w postaci
p
zaszyyfrowanej.
Jeśli klientt nie wykupił w firmie Dell usługi
u
niszcze
enia danych ProSupport
P
lu
ub usługi Zachowaj swój dysk twardy
dla uszkod
dzonego HDD
D, firma Dell następnie zu
utylizuje uszko
odzony HDD. Jeśli klientt kupił usługę
ę Zachowaj
swój dysk twardy, uszkodzony napęd zostanie zw
wrócony do klienta.
k
Jeśli klient
k
kupił usługę niszczen
nia danych
firmy Dell, firma Dell zniszczy dyskk twardy i wyyśle świadectw
wo zniszczen
nia do klienta
a zgodnie z warunkami
w
usługi niszzczenia danyc
ch.

U
Usługa
nie uprawnian
nia do:
•
•
•
•

zniszczzenia danych
h lub utworzen
nia kopii zapa
asowej danych;
innych czynności, ta
akich jak insta
alacja, deinstalacja, przeniiesienie, konsserwacja zapo
obiegawcza, pomoc
szkoleniowa, zdalne
e administrow
wanie;
ności lub usług
g nieokreślon
nych wyraźnie
e w niniejszym
m Opisie usługi;
jakichkkolwiek czynn
bezpośśredniej pomo
ocy techniczn
nej dla produkktu innej firmyy lub pomocy technicznej dla
d wersji, w
odniessieniu do który
ych dany prod
ducent, dosta
awca lub partn
ner nie udziela wsparcia te
echnicznego;
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•

w poniższych krajac
ch usługi NIE można sprze
edać wraz z usługą
u
Zachow
waj swój dyskk twardy firmyy Dell,
waż wysyłanie
e zużytych HD
DD z powrote
em do tych kra
ajów jest zabrronione:
poniew
• Ch
hiny
• Brazylia
• Argentyna
urcja
• Tu
• Ind
die

O
Obowiązki
k
klienta
•
•
•
•

Zgłoszzenie każdego
o wystąpienia
a awarii HDD do działu pomocy techniccznej firmy De
ell zgodnie ze
e stosowną
umową
ą serwisową danego
d
Klienta.
Udostę
ępnienie iden
ntyfikatora PP
PID (Piece Pa
art Identificattion Informatio
on) lub analo
ogicznych infformacji na
żądaniie firmy Dell w celu ustalen
nia, że wystąp
piło uszkodze
enie napędu objęte
o
umową
ą.
Zwróce
enie uszkodzonego HDD w opakowaniu
u służącym do dostarczen
nia nowego HDD lub w opa
akowaniu z
materia
ałów spełniają
ących podobn
ne wymaganiia.
Usługa
a jest ograniczona do prób
by odzyskania
a danych. Klient jest odpo
owiedzialny za
a wykonanie kompletnej
k
kopii zapasowych
z
wszystkich
w
da
anych i progrramów znajdu
ujących się na
n wszystkich
h komputeracch objętych
Usługą
ą przed ro
ozpoczęciem korzystania
a z Usługi.
FIRMA DELL NIE
E PONOSI ŻADNEJ
ODPO
OWIEDZIALNO
OŚCI ZA UTRATĘ
U
LU
UB KONIEC
CZNOŚĆ PR
RZYWRÓCEN
NIA DANYC
CH ALBO
PROG
GRAMÓW, an
ni za awarie komputerów
w wynikające ze świadcze
enia usług, pomocy
p
techn
nicznej lub
jakichkkolwiek działań, w tym zaniedbań,, ze strony firmy Dell lub upraw
wnionych zew
wnętrznych
usługo
odawców. Klient spełni wsszystkie stosow
wne przepisy dotyczące
d
och
hrony danych i prywatności i potwierdzi
posiada
anie wszystkich
h niezbędnych zezwoleń i zg
gód właścicieli praw do danycch i informacji, których to dotyyczy (w tym
poszcze
ególnych osób
b w zakresie zw
wiązanym z ich
h informacjami osobistymi), na przekazanie HDD zawierajjącego takie
dane i informacje
i
do firmy
f
Dell w cellu odzyskania danych.
d

•
•

Firma Dell zrzeka się
s jakiejkolw
wiek odpowied
dzialności za HDD lub inn
ne nośniki (i zawarte
z
na nich
n
dane),
które zostaną
z
utraco
one lub uszko
odzone, pozo
ostając w dysp
pozycji komerrcyjnego prze
ewoźnika.
Ta Ussługa może wymagać
w
od Klienta wysłłania HDD za
z granicę. W związku z tym Klient może być
zobow
wiązany do wy
ykonania dodatkowych kro
oków lub przyyjęcia odpowiiedzialności w związku z eksportem,
e
np. wyypełnienia form
mularzy celnyych i spełnienia lokalnych wymagań
w
ekssportowych.

W
Ważne
inforrmacje dod
datkowe
Przekazan
nie. Firma De
ell może zlecić realizację Usługi
U
i/lub Op
pisu usługi up
prawnionym fiirmom zewnę
ętrznym.
Rozwiązan
nie.
Z zas
strzeżeniem zasad zwro
otu produktów
w i usług obowiązujący
o
ych w jego lokalizacji
geograficznej Klient mo
oże wypowied
dzieć umowę na świadczen
nie niniejszej Usługi w cią
ągu określonejj liczby dni
od otrzyma
ania Objętego
o produktu przzez przesłanie firmie Dell pisemnego za
awiadomienia
a o rozwiązan
niu umowy.
Jeśli Klientt rozwiąże um
mowę w przed
dmiotowym okkresie, firma Dell
D zwróci mu
m pełną kwottę zapłaconą za Usługę,
pomniejszo
oną o ewentualne koszty obsługi zgło
oszeń serwiso
owych dokon
nanych na mocy tego Op
pisu usługi.
Jeśli jedna
ak Klient nie dochowa
d
tego terminu, nie może rozw
wiązać umowyy o świadczenie Usługi, z wyjątkiem
przypadków
w dopuszcza
alnych przezz ustawodaw
wstwo kraju/rregionu zwie
erzchnie wob
bec zapisów niniejszej
umowy.
Firma Dell może rozwią
ązać umowę na
n świadczen
nie Usługi w dowolnym
d
mo
omencie w trakcie jej obow
wiązywania,
jeśli nastąp
pi którakolwie
ek z następują
ących okoliczności:
•
•
•

Klient nie zapłaci ca
ałej kwoty za Usługę zgodn
nie z warunka
ami określonyymi na fakturzze.
spółpracy ze wspomagającym pracow
wnikiem pom
mocy techniccznej lub se
erwisantem
Klient odmówi ws
ności na miejsscu.
wykonującym czynn
ga któregokolwiek z warun
nków i postan
nowień określonych w ninie
ejszym Opisie
e usługi.
Klient nie przestrzeg
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W przypad
dku rozwiązan
nia Umowy firrma Dell prze
eśle Klientowii pisemne zaw
wiadomienie o rozwiązaniu
u na adres
podany na
a fakturze wystawionej Klie
entowi. Zawia
adomienie bę
ędzie zawiera
ało przyczynyy rozwiązania
a oraz datę
jego wejśccia w życie, która
k
nie może być wcześn
niejsza niż dzziesięć (10) dni
d od dnia wysłania
w
zawia
adomienia,
chyba że lo
okalne przepisy prawa okrreślają inne warunki
w
rozwią
ązywania umów, zwierzchnie wobec po
ostanowień
niniejszej umowy. JE
EŚLI FIRMA DELL ROZ
ZWIĄŻE UMO
OWĘ NA ŚW
WIADCZENIE
E USŁUGI NA
N MOCY
NINIEJSZE
EGO PUNKT
TU, KLIENT
TOWI NIE PRZYSŁUGU
P
UJE ZWROT
T ŻADNYCH KWOT AN
NI OPŁAT
ZAPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH
N
FIRMIE DEL
LL.
Zmiana lo
okalizacji. Usługa będzie realizowana w miejscach
h wskazanych
h na fakturze wystawionejj Klientowi.
Usługa nie
e jest dostępn
na we wszystkkich lokalizacj
cjach geograficznych. Zob
bowiązanie firm
my Dell do św
wiadczenia
Usług wob
bec Objętych
h produktów, dla których zmieniła się
ę lokalizacja geograficzna, może się wiązać z
koniecznośścią uiszczen
nia dodatkow
wych opłat oraz kontrolą i ponowną ce
ertyfikacją prrzeniesionego
o Objętego
produktu z zastosowaniem aktualn
nych stawek za usługi konsultingowe
k
e rozliczanycch metodą ro
obocizny i
materiałów
w. W celu um
możliwienia firmie Dell wyp
pełnienia jej zobowiązań,
z
Klient zapew
wni jej przedsstawicielom
właściwy, bezpieczny
b
i bezpłatny
b
dosstęp do swoicch obiektów.
Własność
ć części obję
ętych Usługą
ą. Wszystkie
e części obję
ęte Usługą wymontowane
w
z Objętego produktu i
zwrócone do firmy De
ell stają się jej własnością. Jeśli Klien
nt otrzyma części
c
zamien
nne od firmyy Dell, jest
zobowiąza
any zapłacić firmie
f
Dell według
w
aktualn
nych stawek rynkowych za
z wszelkie części
c
wymontowane z
komputera
a i zatrzymane dla siebie (z
( wyjątkiem dysków twarrdych z komp
puterów objętyych usługą za
achowania
dysku twardego lub nis
szczenia danych Dell ProSupport). Do
o przeprowad
dzenia napra
aw gwarancyjnych firma
Dell używa
a nowych i (jeśli jest to dop
puszczone przzez prawo) re
egenerowanycch części różnych produce
entów.
Okres obo
owiązywania
a i wznowien
nie. Usługi będą
b
świadczone Klientow
wi w okresie wskazanym
w
n fakturze
na
wystawionej przez firm
mę Dell. Prrzed zakończzeniem okressu świadczen
nia usługi może
m
istnieć możliwość
przedłużen
nia jej na kole
ejny okres, za
ależnie od akktualnie dostę
ępnych opcji i procedur sttosowanych przez
p
firmę
Dell.
Ponadto według
w
własne
ego uznania firma
f
Dell mo
oże zapropono
ować wznowiienie Usługi przez
p
wysłanie klientowi
faktury na nowy okres jej obowiązyywania. Klien
nt według włłasnego uzna
ania (jeśli zezzwalają na to
o przepisy
prawa) mo
oże wyrazić zg
godę na taki sposób
s
wzno
owienia Usługi, opłacając fa
akturę w poda
anym terminie. Zapłata
faktury za wznowienie usługi oznaccza wyrażenie przez Klie
enta zgody na przedłużen
nie okresu św
wiadczenia
Usługi. Wznowienie
W
Usługi
U
oznaczza wyrażenie
e zgody na podleganie
p
w
warunkom
obo
owiązującym w nowym
okresie. Jeśli
J
Klient nie opłaci faktu
ury za wznow
wienie, Usług
gi przestaną być
b świadczo
one w dniu wygaśnięcia
w
umowy okrreślonym na pierwotnej
p
lub
b ostatniej zapłaconej faktu
urze Klienta.
Przeniesie
enie praw do
o korzystania z Usługi. Z zastrzeże
eniem ograniczeń sformułłowanych w niniejszym
Opisie usłu
ugi, Klient mo
oże przenieśćć posiadane prawo
p
do korzzystania z Ussługi na osobę
ę trzecią, którra zakupiła
cały Objętty produkt Klienta przed upływem
u
aktu
ualnie obowią
ązującego okkresu gwaran
ncji, pod warrunkiem, iż
Klient jest pierwotnym nabywcą Ob
bjętego produ
uktu i Usługi lub Klient kupił
k
Objęty produkt
p
i Usługę od jej
pierwotneg
go właściciela
a (albo osoby,, która nabyła
a Objęty produ
ukt i Usługę od
o pierwotneg
go właściciela
a) i dopełnił
wszelkich procedur związanych z prrzeniesieniem
m. Z przeniessieniem może
e się wiązać konieczność uiszczenia
odpowiedn
nich opłat.
Zwracamy
y uwagę, iż przemieszcze
enie Objętego produktu do
d lokalizacji geograficzne
ej, w której Usługa
U
jest
niedostępn
na w ogóle lu
ub w cenie id
dentycznej z ceną zapłacconą przez Klienta,
K
bateria może nie być objęta
Usługą lub
b utrzymanie
e kategorii gw
warancji jak w oryginalne
ej lokalizacji może się wiązać
w
z kon
niecznością
wniesienia dodatkowyc
ch opłat. Je
eśli Klient zre
ezygnuje z uiszczenia
u
takkich opłat, za
akres Usługi może się
automatycznie zmienić i objąć kategorie dostępne
e w cenie nie
e wyższej niż kwota zapłaccona przez Kllienta, przy
czym Klien
ntowi nie przy
ysługują żadne
e refundacje z tytułu obniżżenia zakresu Usługi.
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Stony inte
ernetowe na
n świecie
Lokalizac
cja
geograficzzna
klienta

Ra
amowa umow
wa o
św
wiadczenie usług
i kon
ntrakty serw
wisowe

Uczestnicy
y programu
PartnerDirec
ct i reselerzy
y
Warunki i po
ostanowienia
a

Zasady
y dopuszcza
alnego
użytko
owania usług firmy
Dell

Stany
Zjednoczone,
Ameryka
a
Łacińska
ai
Wyspy
Karaibskie

www.de
ell.com/servicede
escriptions

w
www.dell.com/ter
rmsandcondition
ns

w
www.dell.com/aup
p

Kanada
a

www.dell.ca/serviceco
ontracts

www.dell.ca

www.dell.com/termsandco
onditions

Europa, Bliiski
Wschód i
Afryka

euro.dell.com/service-de
escriptions

htttp://partner.euro
o.dell.com/Main/P
Pa
ges/DPPEMEA/U
UK/TermsOfUse.a
as
p
px

www.dell.com/termsandco
onditions

Azja, regio
on
Pacyfiku i
Japonia
a

www.dell.com**

www.de
ell.com*

www.dell.com/termsandco
onditions

* Proszę skorrzystać z menu rozwijanego
r
„Cho
oose a Country/R
Region” umieszczzonego na stronie http://www.delll.com

Dell OptiPlexx™, Dell Precision
n™, Dell Latitude
e™ i Dell Vostro™ są znakami to
owarowymi firmyy Dell, Inc.
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