OFERTA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ALBERT
ZADBAJ O PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH
Naszym celem jest profesjonalne i ekologiczne niszczenie dokumentacji przy zachowaniu pełnej
poufności działania oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Wykorzystujemy nowoczesny i atestowany sprzęt do niszczenia dokumentów IV klasy normy
DIN 66399.
Działamy z wykorzystaniem najlepszych praktyk – opracowany proces niszczenia gwarantuje
bezpieczeństwo, poufność i sprawne wykonanie zlecenia.
Wybierając nasze usługi, nie tylko dbasz o pełne bezpieczeństwo swoich danych, ale również
wspierasz nasz rozwój – osób niepełnosprawnych – podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta.

Gwarantujemy elastyczny system rozliczania
należności. Dokładna wycena zależeć będzie
od kilku czynników:
•
zapewniamy odbiór dokumentów z siedziby klienta, ale
można je dostarczyć do nas osobiście,
•
przygotowujemy dokumenty do zniszczenia, mogą być
w segregatorach, koszulkach, zbindowane, mogą zawierać
metalowe elementy, jednak najbardziej lubimy te w pudełkach
do archiwizowania,
•
stawki podajemy w kilogramach, ale możemy
przygotować ofertę w metrach bieżących,
•
niszczymy również dyski, dyskietki i płyty cd.

CENNIK USŁUGI NISZCZENIE DOKUMENTÓW
poniżej 100kg
100-500 kg
500-1000 kg
>1000 kg

200 zł
1,55zł/kg
1,45 zł/kg
1,30 zł/kg

W wypadku dokumentów wymagających oczyszczenia
oferujemy dodatkową usługę segregacji – 0,30 zł/kg.
Przekazanie na pendrivie nagrania wideo z całego
procesu oczyszczenia i niszczenia dokumentów – od 50zł.
Podane stawki są orientacyjnymi cenami brutto. Do każdego zamówienia przygotowujemy indywidualną wycenę.
Spółdzielnia Socjalna Albert
ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek

REGON 38052682200000
NIP 5492451313
KRS 0000735913

spoldzielniaalbert.pl
spoldzielnia@albert.krakow.pl

501 899 933
502 793 678

OFERTA SPRZEDAŻY
SEGREGATORÓW BIUROWYCH A4
Prezentowane segregatory pochodzą z
likwidacji dokumentacji biurowej. Posiadają
niewielkie ślady użytkowania, jednak bez
większych uszkodzeń mechanicznych.
Istnieje możliwość wyboru koloru.
Dostępnych do sprzedaży jest około kilku
tysięcy sztuk. W przypadku zakupu większej
liczby istnieje możliwość negocjacji ceny.

OPIS PRODUKTU:
•
•
•
•
•
•
•

wymiary: około 32cm x 28cm,
wykonany z kartonu, pokryty folią,
na grzbiecie kieszonka na etykietę,
wzmocniony otwór na palec,
metalowe okucia na krawędziach,
papierowa wyklejka od wewnątrz,
mechanizm dźwigniowy wraz z
listwą blokującą.

Załączone zdjęcia przedstawiają przykładowe segregatory, które są przedmiotem
sprzedaży. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu.

CENY*:
1-20szt - 2zł/szt.
20-100 - 1,90zł/szt.
100-500 - 1,50zł/szt.
500-1000 - 1,20zł/szt.

KONTAKT W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA:
Małgorzata Kwitowska
m.kwitowska@albert.krakow.pl
501 899 933

*Do podanych cen należy doliczyć koszt przesyłki lub umówić się na odbiór osobisty.
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OFERTA NISZCZENIA DYSKÓW
ZGODNIE Z NORMĄ DIN 66399
Zadbaj o pełne bezpieczeństwo Twoich danych, również tych zapisanych na dyskach
twardych komputerów.
Wymogi ustawodawstwa polskiego nakładają obowiązek ochrony i zabezpieczenia
informacji i dokumentów zapisanych na dyskach twardych. Dane zapisane na
magnetycznych nośnikach danych, które przeznaczone są do zniszczenia, muszą być
usuwane w sposób gwarantujący brak jakiejkolwiek możliwości odczytania, czy
odtworzenia zapisanych informacji.
Nasza
usługa
mechanicznego
niszczenia magnetycznych nośników
danych (dysków twardych) realizowana
jest zgodnie z normą DIN 66399.
Zapewniamy
trwałe
usunięcie
zapisanych danych, co uniemożliwia
ich ponowne odczytanie.
ETAPY PROCESU NISZCZENIA
1. Odbiór dysków twardych i zabezpieczenie ich w specjalnym zamykanym
pojemniku na czas transportu
2. Wystawienie protokołu przyjęcia dysków do zniszczenia, zawierającego ich
liczbę oraz numery seryjne
3. Transport w bezpiecznych pojemnikach do niszczarni
4. Niszczenie dysków twardych
5. Wystawienie protokołu zniszczenia i dostarczenie go klientowi.
Cały proces w siedzibie Spółdzielni podlega ścisłej kontroli i jest stale monitorowany.
Istnieje możliwość otrzymania zapisu video ze zrealizowanego procesu niszczenia.

Koszt: 19zł/szt.
Przekazanie na pendrivie nagrania wideo z procesu niszczenia dysków – 50zł.
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Wynajem bezpiecznych kontenerów
Usługa obejmuje wynajem kontenerów na dokumenty, wraz z ich dostarczeniem
i odbiorem. Kontener o pojemności 240l przeznaczony jest zarówno na luźne
dokumenty, jak i dokumentację w teczkach czy koszulkach. Dokumenty trafiają do
zaplombowanego pojemnika przez specjalną wrzutnię, co gwarantuje pełną poufność
i zapewnia bezpieczeństwo przechowywania w trakcie okresu wynajmu. Usługa
wynajmu kontenerów zwiększa również elastyczność w porządkowaniu
i przygotowaniu wrażliwej dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia.

Oferujemy dwa warianty odbioru
kontenerów.
Odbiór cykliczny, zgodnie z
ustalonym harmonogramem.
Odbiór „na życzenie”.

W pierwszym przypadku zapewniamy odbiór
dokumentów i dostarczenie pustego kontenera
w ustalonym dniu. W tym wariancie umowy
Klient ponosi jedynie stała opłatę za kontener,
niezależną od ilości odebranych dokumentów.
Odbiór „na życzenie” odbywa się do trzech dni
roboczych od zgłoszenia Klienta. W tym
wariancie Klient ponosi opłatę za odebrany
kontener wraz z miesięcznym kosztem
wynajmu.
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