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mk my data  

    

Profesjonalny odzysk danych z dysków 
twardych i pamięci flash. Trwałe 
kasowanie „wrażliwych danych” z 
nośników pamięci.  

 

MK MY DATA s.c.  05 -806 Komorów ul. Żwirowa 17 A     kontakt: mail biuro@mkmydata.pl  tel. Michał 537 388 122, Rafał 601 236 956 

 

OFERTA HANDLOWA 

 

Cennik 

Odzysk danych z dysków o średnicy 3.5", 2.5" . Zajmujemy się dyskami magnetycznymi oraz 
dyskami  SSD *. 
Odzysk danych utraconych na skutek uszkodzeń logicznych. 
 
Przybliżony cennik usług. Dokładna cena podawana jest w momencie  zakończenia analizy 
nośnika - (analizę wykonujemy bezpłatnie). Szczegółowy zakres usług wraz z cenami 
znajduje się w tabelkach poniżej: 

•  diagnoza i wycena (BEZPŁATNA diagnoza i wycena  w przypadku  zlecenia usługi przez klienta)  
•  dane utracone w wyniku ponownej instalacji systemu         -  100  zł 
•  dane utracone w wyniku infekcji wirusami                         -  150  zł 
•  dyski po awarii Windows (95, 98, XP, Vista, 7/8/10)        -  180  zł 
•  Dysk po sformatowaniu                       -  180  zł 
•  Dane usunięte                             -  150 zł 
•  Dysk z uszkodzonymi partycjami                       -   od 250 zł 
•  Dyski z system Mac OS X                         -   od 350 zł 

 
Odzysk danych utraconych w wyniku uszkodzenia elektroniki, oprogramowania 
firmware oraz głowic.  
 
Przybliżony cennik usług. Czas realizacji zlecenia oraz jego cena zależą od uszkodzeń oraz 
dostępności części zamiennych. Szczegółowy zakres usług wraz z cenami znajduje się w 
tabelkach poniżej: 

• Diagnoza i wycena  (BEZPŁATNA diagnoza i wycena  w przypadku  zlecenia usługi przez klienta)  
• Uszkodzenia firmware                                     -  od 50   zł 
• Uszkodzenia S.M.A.R.T.                        -  od 600 zł 
• Uszkodzenia translatora                         -  od 700 zł 
• Uszkodzenia elektroniki                         -  od 200 zł 
• Uszkodzenia głowic                          -  od 250 zł 
• Dyski otwierane przez inne firmy lub rozszczelnione          -  od  1600 zł 

 
*(przy dyskach SSD obowiązuje indywidualna wycena) 
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Szczegółowy cennik wykonywanej diagnostyki dysków twardych: 
 
Rodzaj diagnozy Cena 

Analiza danych usuniętych, utraconych w 
wyniku ponownej instalacji systemu 
operacyjnego lub sformatowania nośnika  

BEZPŁATNA * 
(w trybie normalnym) 

Analiza danych usuniętych, utraconych w 
wyniku ponownej instalacji systemu 
operacyjnego lub sformatowania nośnika  

TRYB PRZYŚPIESZONY ** 
(100 zł) 

Analiza danych usuniętych, utraconych w 
wyniku ponownej instalacji systemu 
operacyjnego lub sformatowania nośnika  

TRYB 24H *** 
(500 zł + 15% cenny wykonanego odzysku 

danych) 
Analiza nośników danych noszących ślady 
otwarcia 

450 zł 

Analiza nośników danych z danymi 
zaszyfrowanymi 

350 zł 

Analiza nośników danych po próbie 
odzyskiwania wykonanego przez inne firmy. 

450 zł 

 
*     Tryb Normalny do siedmiu dni roboczych, 

**    Tryb Przyspieszony do 3 dni roboczych, 

***   Tryb 24H – 24 godziny od momentu przyjęcia zlecenia, 
 
Najczęściej wykonywane usługi na Dyskach o 
średnicach 2.5” i  3.5” przy uszkodzeniach logicznych) 

Cena 

- Odzyskiwanie po awarii  systemu Windows 
(Windows 95,98, Me, 2000, NT, XP, Vista, 7), 
- Odzyskiwanie danych po awarii systemu Mac_OS_X, 
- Odzyskiwanie danych utraconych w wyniku działania 
złośliwego oprogramowania (wirusy, konie trojańskie) 
- Odzyskiwanie danych utraconych w wyniku 
sformatowania nośnika, 
- Odzyskiwanie usuniętych danych, 
- Odzyskiwanie danych z uszkodzonych partycji, 
- Odzyskiwanie danych utraconych w wyniku uszkodzenia 
sektora rozruchowego dysku, 
- Odzyskiwanie danych z systemów unixowych 
(Linux, Solaris, SunOS), 
- Odzyskiwanie danych utraconych w wyniku ponownej 
instalacji systemu operacyjnego, 
- Odzyskiwanie treści e-maili (Outlook Express, MS 
Outlook, Thunderbird), 
- Naprawa plików MS Word i MS Excel, 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ceny od 100 zł  do 650 zł 
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Najczęściej wykonywane usługi przy uszkodzeniach 
mechanicznych oraz wynikających z awarii 
oprogramowania i elektroniki dysku. 

Cena 

Uszkodzenia silnika   od 1600 zł 
Uszkodzenia rozszczelnionych dysków   od 1700 zł 
Uszkodzenia powierzchni talerzy dysku twardego  od  400 zł 
Uszkodzenia S.M.A.R.T.  od  500 zł 
Uszkodzenia translatora  od  700 zł 
Uszkodzenia obszaru serwisowego (SA)  od  700 zł 
Uszkodzenia fizyczne elektroniki (pęknięcia, złamania)  od  200 zł 
Uszkodzenia wynikające z przepięcia,  zwarcia  od  150 zł 
Uszkodzenia elektroniki dysków SSD   od 1000 zł 
Uszkodzenia firmware  od  500 zł 
Uszkodzenia głowic   od  250 zł  
 
Ponadto odzyskujemy dane z pendrive-ów,  kart pamięci, płyt CD/DVD .  
 
Szczegółowy cennik – pendrive-ów i kart pamięci 

 Usługa Cena   
Uszkodzenia logiczne  (nośnik jest sprawny): 
- utrata lub uszkodzenie partycji, utrata danych częściowych, plików i folderów, 
- sformatowanie nośnika,  
- przypadkowe usunięcie danych, 
Pojemność do    8GB od 100 do 200 zł 
Pojemność       16GB  od 100 do 200 zł 
Pojemność       32GB  od 150 do 300 zł 
Pojemność       64GB od 200 do 350 zł 
Powyżej           64GB od 350 do 400 zł 
Uszkodzenia elektroniki, poważne uszkodzenia logiczne  
Pojemność do 4GB od 400 zł 
Pojemność 8GB od 400 zł 
Pojemność 16GB od 500 zł 
Pojemność 32GB od 500 zł 
Pojemność powyżej 32GB  od 600 zł 
Uszkodzenia elektroniki pamięci typu monolit                                              od 1000 zł 
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 Cennik - płyty CD i DVD 

Usługa Cena 
Kopiowanie danych z CD/DVD 30  zł 
Odzyskiwanie danych z uszkodzonych płyt 
CD/DVD 

od 200 zł 

 

Cennik – inne usługi 

Usługa Cena 
Kopiowanie danych od 50 zł 
Wykonywanie kopii binarnych nośników danych Cena zależy od pojemności nośnika: 

do 500 GB                 – 100 zł 
od 500 GB do -1 TB  -  130 zł 
od 1 TB w górę          -  200 zł 

Kasowanie danych metodą * programową  100 zł 
Kasowanie danych metodą fizyczną ** 100 zł 
Utylizacja nośników z których wykonywaliśmy 
odzyskiwanie danych 

Darmowe 

Utylizacja uszkodzonych i sprawnych nośników Dysk - 20 zł/1 szt. 
karty pamięci oraz pendrive-wy - 5 zł/1 szt. 

 

* Metoda programowa polega na nadpisaniu danych zerami (minimum trzema przebiegami) w celu ich trwałego skasowania. 
Usługa wykonywana jest specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym do tego typu operacji na dyskach twardych 
jak i pozostałych nośnikach danych.  Po przeprowadzeniu tej operacji nośniki mogą być dalej użytkowane.   

** Metoda fizyczna polega na trwałym uszkodzeniu, zniszczeniu nośnika na którym znajdują się wrażliwe dane firmowe lub 
prywatne. Operacja wykonywana jest przy pomocy urządzeń zwanych Degausserami oraz niszczarek dysków 
twardych. Zabieg trwale niszczy nośniki danych !!! Zalecany np. przed złomowaniem. 

 
 
Firmy zobowiązane są ustawowo do zabezpieczania swoich wrażliwych danych i 
zniszczenia ich zgodnie z literą prawa. Kasowanie danych nie jest tylko czynnością 
związaną z końcem okresu ich użytkowania, jest ciągłym wyzwaniem, wymagającym 
prawidłowego zarządzania danymi przez cały cykl ich istnienia.   
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Odzyskiwanie danych z dysków rejestratorów.  

 Ze względu na skomplikowany i pracochłonny  proces odzyskiwania tego rodzaju 
danych oraz szeroki wachlarz urządzeń tego typu na rynku, a co za tym idzie, mnogość 
formatów i sposobów zapisywania strumienia wideo przez rejestratory, cena usługi jest 
sprawą indywidualną rozpatrywaną oddzielnie przy każdym nowym zleceniu. Ceny 
kształtują się od kilkuset złotych do kilku tysięcy. 

Odzyskiwanie danych z telefonów komórkowych i tabletów. 

 Odzyskujemy również dane utracone z pamięci urządzeń mobilnych (telefony, 
tablety). Oferta na tą usługę jest indywidualna a cena zależy od wielu czynników.    

 

Firma „my data”, w procesie odzyskiwania danych obsługuje systemy operacyjne 
takie jak: 

Obsługiwane systemy operacyjne Obsługiwane systemy plików 
Mac OS X 10  HFS/HFS+ (Macintosh) 
Max OS X Server Ext2/Ext3/Ext4 
OS X 10.8 NTFS, NTFS5 
Linux exFAT 
Windows 95/98 UFS1/UFS2 
Windows 2000, Millenium FAT12, FAT16, FAT32 
Windows NT  
Windows XP  
Windows Vista  
Windows 7  
Windows 8  
Sun OS  
Solaris  
 

 W przedmiotowej ofercie  podano cenny netto - do podanych kwot należy 
doliczyć 23% podatku VAT. W przypadku obsługi dużych firm lub korporacji ceny 
każdorazowo uzgadniane są indywidualnie.  

 Firma „My data” świadczy również usługi w zakresie instalacji i projektowania 
systemów monitoringu niejawnego i tradycyjnego oraz rozwiązań w zakresie 
techniki specjalnej. 
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