
 

 

 

Do Termo de Privacidade: 
 

A Disk Doctor se compromete a manter sigilo absoluto sobre 

qualquer informação pessoal ou profissional dos clientes. 

 

Informações passadas no momento do cadastro, dados pessoais 

e todas as informações recuperadas de dispositivos ou passadas 

pelos clientes serão mantidas em absoluto sigilo. 

 

Após a recuperação dos dados e entrega ao cliente, todas as 

informações recuperadas de dispositivos, sejam elas pessoais ou 

profissionais, serão deletadas permanentemente após 7 (sete) 

dias da entrega ao cliente. 

 

Tenha sempre em mente que: a tentativa eventual de fazer por si 

próprio uma recuperação sem equipamentos e conhecimento adequado pode na maioria dos casos inviabilizar um 

processo de Recuperação Profissional com sucesso. 

 

A privacidade do consumidor é uma garantia constitucional respeitada pela Disk Doctor em todos os serviços prestados, 

de acordo com o art. 5°, inciso X, da Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 

 

Se seus dados são muito importantes, confie a profissionais competentes, não correndo mais riscos. Contate-nos agora 

clicando aqui. 

 

Veja no mapa nossa localização. Consulte um de nossos técnicos por telefone ou pessoalmente. 

 

Sobre Disk Doctor – Recuperação de Dados, é uma empresa brasileira especializada na Recuperação Profissional de 

Dados. 

 

Localizada em Lauro de Freitas - Bahia, a Disk Doctor atende todo o território brasileiro, em especial o estado da Bahia 

e trabalha com todos os tipos de mídias e de Sistemas Operacionais. 

 

Contamos com parceiros no exterior para eficiência máxima no processo de Recuperação. 

 

Os serviços de Recuperação de Dados são realizados em Laboratório próprio (com sala limpa Clean Room Classe 100) 

onde é usada a mais alta tecnologia e todos os dados do cliente são tratados com profissionalismo, total sigilo e 

Segurança. 

 

A Disk Doctor possui a tecnologia necessária para recuperar dados perdidos de todos os dispositivos de armazenamento 

magnéticos e eletrônicos. 

 

Dentre os nossos serviços destacam-se: recuperação de HD, sistemas RAID, recuperação de CDs, DVDs, recuperação 

de pen-drives, recuperação de cartões de memória, dentre outros. Seus Dados são um bem precioso! 

 

Você pode ter somente uma chance de obtê-los novamente. 

 

Tenha sempre em mente que: a tentativa eventual de fazer por si próprio uma recuperação sem equipamentos e 

conhecimento adequado pode na maioria dos casos inviabilizar um processo de Recuperação Profissional com sucesso. 


