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REGULAMIN UŻYTKOWNIKA KARTY SPAWALNIKA
ORAZ SYSTEMU DORADCZEGO i-EKOSPAWANIE
1. Niniejszy Regulamin Karty Spawalnika (dalej „Regulamin”), określa zasady przyznania
i użytkowania Karty Spawalnika, (dalej „Karta”), przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (dalej
„Instytut”) oraz użytkowania systemu doradczego i-EkoSpawanie, dostępnego na Informatycznej
Platformie Spawalniczej Instytutu Spawalnictwa (dalej „System IPS”).
2. System doradczy i-EkoSpawanie jest narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji
w aspekcie bezpieczeństwa pracy w procesach produkcyjnych oraz wspomagającym obliczenia
wielkości emisji zanieczyszczeń do środowiska pracy w przypadku spawania i procesów pokrewnych.
3. Karta Spawalnika jest to plastikowa imienna karta służąca do uwierzytelniania Użytkownika
w Systemie IPS.
4. Do otrzymania Karty uprawniony jest każdy kto:
 posiada dostęp do systemu doradczego i-EkoSpawanie (dostęp jest odpłatny i udzielany
na Okres Abonamentowy, po upływie którego automatycznie wygasa),
 wyrazi zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w Systemie IPS.
Każdy, kto spełni ww. wymagania, uprawniony jest do otrzymania Karty, połączonej z osobistym
kontem w Systemie IPS.
5. Karta jest ważna od momentu jej aktywacji, odbywającej się w siedzibie Instytutu, polegającej na
przypisaniu Karty o odpowiednim numerze do konta zawierającego dane dotyczące Użytkownika.
Na podany w Formularzu Zamówienia adres mailowy przesłany zostanie Użytkownikowi identyfikator logowania oraz hasło.
6. Dostęp do Systemu IPS wymaga uwierzytelnienia, które polega na wpisaniu na stronie logowania
http://www.spawcity.is.gliwice.pl identyfikatora znajdującego się na Karcie, potwierdzeniu hasłem
oraz przepisaniem wygenerowanego ciągu cyfrowo-literowego.
7. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania hasła w tajemnicy i nie przekazywania go osobom
trzecim. Instytut nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostępu do konta użytkownika Systemu
IPS przez osoby nieuprawnione, z wyjątkiem przypadku, gdy wynika to z zawinionego działania
lub zaniechania Instytutu. W przypadku utraty hasła konieczne jest poinformowanie o tym fakcie
Administratora Systemu IPS e-mail: AdminIPS@is.gliwice.pl, w celu wygenerowania nowego
hasła.
8. Pięciokrotne nieprawidłowe wpisanie hasła powoduje blokadę dostępu do Systemu IPS. W celu ponownego uzyskania dostępu należy skontaktować się z Administratorem Systemu IPS.
9. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Instytutu o kradzieży lub utracie
Karty. W przypadku braku takiego powiadomienia, Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.
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10. W przypadku zawiadomienia Instytutu o utracie, kradzieży czy zniszczeniu Karty, Użytkownik
wypełni wniosek o wydanie duplikatu Karty udostępniony w Instytucie.
11. Instytut może zablokować konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik
nie przestrzega niniejszego Regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub podał się za inną osobę lub też nie uregulował opłaty za korzystanie z systemu doradczego i-EkoSpawanie.
12. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135 z późn. zm.) przez Instytut w celu realizacji postanowień Regulaminu, z którego treścią się
zapoznał i którego postanowienia akceptuje. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania bądź żądania ich usunięcia.
13. Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie danych z Systemu i-EkoSpawanie bez uprzedniej
pisemnej zgody Administratora albo korzystanie z Bazy Danych Systemu i-EkoSpawanie w sposób niezgodny z Regulaminem, jest surowo zabronione. Działania takie stanowią rażące naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu i są podstawą dochodzenia roszczeń wobec naruszyciela o zaniechanie naruszeń, zwrotu
uzyskanych korzyści oraz zapłatę stosownego odszkodowania.
14. Instytut nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług
na rzecz Użytkownika naruszającego Regulamin.
15. Instytut nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 treści udostępniane przez Użytkowników, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 utratę danych Użytkownika spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria
sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Instytutu (np. działanie osób trzecich),
 szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Instytut nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa, działania i zaniechania
osób trzecich itp.),
 podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy zgłaszaniu lub
aktualizowaniu danych oraz nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu,
 decyzje podejmowane przez Użytkowników w oparciu o Zasoby Systemu i-EkoSpawanie.
16. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Systemu IPS, informując o tym Administratora.
17. Instytut zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
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