Vi tilbyder:
At undersøge og lukke de sociale netværk, afdøde har været oprettet på
• Simpel søgning på de sociale medier.
• Lukning af Facebook profil.
•Profilen bliver lukket på facebook, og er ikke længere tilgængelig, samtidig vil
vi udtrække alle de filer, der er mulige, så som billeder og videoer.
• Facebook memorial side.
•Profilen er ikke længere søgbar af andre, men profilen eksistere med alle de
ting, der lå på og er tilgængelig for familie og venner, der vil mindes den afdøde.
Priser:
Simpel søgning af de sociale medier, for at finde afdødes profiler........kr. 495,Nedluk af Facebook profil inkl. memorial side..................................... kr. 1.625,(Facebook profilen er ikke søgbar mere)
Hvis den afdøde er tilknyttet andre sociale medier såsom Instagram, LinkedIn,
Twitter osv., vil vi efter ønske fra familien lukke dem.
Det koster pr. lukket profil.................................................................. kr. 585,Disse oplysninger har vi brug for, for at udføre familiens ønske:
•Navn på afdøde:
Det navn profilen er oprettet med og gerne linket til profilen.
• E-mail som profilen er oprettet med
• Fuldmagt til at måtte lukke siden ned og kopi af dødsattest
• twitter brugernavn
• Mail til Google. Ikke yderligere oplysninger er nødvendigt.

Fuldmagt

Fuldmagt til at lukke og fjerne afdøde fra sociale medier / sider:
Vi giver hermed WakeupConsulting ApS fuldmagt til at lukke og fjerne:
Navn:
(herefter benævnt afdøde) fra de sociale medier, hvor WakeupConsulting ApS
scanner og finder den afdødes informationer.
Udleveret dødsattest
Jeg giver på vegne af familien, WakeupConsulting ApS ret til at bruge en kopi
af dødsattesten, til at fjerne afdødes informationer fra de sociale medier.

consulting

På familiens vegne
Navn:
Telefon nr.:
Som kan kontaktes, hvis der opstår spørgsmål vedr. søgningen.
WakeupConsulting ApS tager ikke ansvar for at søgningen er fuldstændig, eller
om afdøde har lagt andre profiler op, som ikke kan findes, ud fra de oplysninger WakeupConsulting ApS ligger inde med!
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