
1. Postanowienie ogólne 

  

1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków dostępu i użytkowania aplikacji 

Spaner (w dalszej części ”Spaner” lub Narzędzie”) przez Użytkowników posiadających Konto 

Osobiste Spaner w serwisie internetowym http://np-systems.pl/blachyv5/logowanie.php, 

zarządzanym przez Administratora. 

1.2 Użytkownik zobowiązany jest, przed przystąpieniem do użytkowania Narzędzia, do uważnego 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem, do jego zaakceptowania bez zastrzeżeń oraz do 

zobowiązania się do ich przestrzegania. 

 

2. Definicje 

  

2.1. Administrator danych osobowych: ArcelorMittal Construction Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Metalowców 1, 41 – 600 

Świętochłowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 

Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000050192, REGON 290571918, NIP 664-10-03-716. 

2.2. Regulamin: oznacza niniejszy dokument, stanowiący ogólne warunki użytkowania Spaner. 

2.3. Konto Osobiste: oznacza osobistą przestrzeń Użytkownika, utworzoną i zarządzaną przy użyciu 

osobistych identyfikatorów (to jest loginu i hasła, wybranych przez Użytkownika) na stronie 

http://np-systems.pl/blachyv5/logowanie.php, umożliwiającą mu dostęp do Narzędzia. 

2.4. Narzędzie: oznacza aplikację Spaner, będącą przedmiotem niniejszego Regulaminu, stworzona i 

zaprojektowana przez firmę NP System, będącą jego właścicielem i posiadającą wszystkie prawa 

własności intelektualnej z tego tytułu, a udostępnianą Użytkownikom za pośrednictwem serwisu 

http://np-systems.pl/blachyv5/logowanie.php. 

2.5. Użytkownik: internauta, który po połączeniu się z witryną http://np-

systems.pl/blachyv5/logowanie.php po zatwierdzeniu niniejszego Regulaminu, uzyskał możliwość 

użytkowania Narzędzia. 

 

3. Korzystanie z narzędzia 

  

3.1. Administrator w ramach uzyskanych praw do użytkowania Narzędzia za pośrednictwem http://np-

systems.pl/blachyv5/logowanie.php udostępnia go Użytkownikom, którzy zobowiązują się do 

użytkowania Narzędzia w sposób zgodny z przeznaczeniem i w zakresie ściśle określonym w 

niniejszym Regulaminie. 

3.2. Narzędzie udostępnia się Użytkownikowi bezpłatnie, z przeznaczeniem do użytku osobistego. 

3.3. Użytkownik po wykonaniu projektu nie nabywa w żadnym stopniu praw autorskich do programu, 

usługi, grafiki, logo, projektu, oprogramowania, technologii, marki, wynalazku, materiałów ani 

niczego, związanego z Narzędziem, poza prawami autorskimi wynikającymi wyłącznie ze 

stworzonego przez Użytkownika modelu, w przypadku gdy model ten stanowi przejaw działalności 

twórczej o indywidualnym charakterze, w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo 

autorskie. 

3.4. Spaner pozwala wymiarować blachy trapezowe zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1993-1-3 

oraz umożliwia zadawanie obciążeń zarówno równomiernie rozłożonych jak i obciążeń o 

charakterze zmiennym. W oparciu  o wytyczne klasyfikacji ogniowej i określonej w niej redukcji 

wytężenia możliwa jest również interpretacja wyników. 
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3.5. Narzędzie pozwala modelować układy maksymalnie pięcioprzęsłowe ze zróżnicowaną 

rozpiętością każdego przęsła, jak i obliczać wsporniki blach. Wyniki wymiarowania generowane 

są w formacie pliku pdf wraz  z pełna analizą statyki i sprawdzenia Stanów Granicznych Nośności 

i Stanów Granicznych Użytkowania.  

3.6. Użytkownik ma możliwość zapisania swojego (swoich) modelu (modeli), stworzonego 

(stworzonych) online przy pomocy Narzędzia pod warunkiem posiadania Konta Osobistego, po 

dopełnieniu procedury rejestracyjnej, opisanej w Paragrafie 6. poniżej. 

3.7. Po zapisaniu, Użytkownik ma możliwość w dowolnej chwili otwierać projekt, uzupełniać go, 

zmieniać lub korzystać z wszystkich pozostałych funkcjonalności, dostępnych w ramach 

Narzędzia, łącząc się z swoim Kontem Osobistym na http://np-

systems.pl/blachyv5/logowanie.php.  

3.8. Korzystanie z wszystkich funkcji Narzędzia jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system 

teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych: 

1) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą 

ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub 

nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies, 

2) minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli. 

3) myszy i klawiatury w celu pełnego wykorzystania funkcji Narzędzia. 

3.9. Poza wymaganiami określonymi w pkt. 3.8 powyżej, Narzędzie nie wymaga pobierania 

jakichkolwiek elementów przed rozpoczęciem jego użytkowania. 

 

4. Procedura rejestracji w celu korzystania z Narzędzia 

 

4.1. W celu uzyskania dostępu do Narzędzia i korzystania z oferowanego przez nie funkcjonalności, 

Użytkownik powinien zarejestrować się na http://np-systems.pl/blachyv5/logowanie.php. 

4.2. W celu zalogowania się, Użytkownik powinien uprzednio: 

1) dysponować wcześniej istniejącym Kontem Osobistym zarejestrowanym na  http://np-

systems.pl/blachyv5/logowanie.php, 

2) bądź utworzyć Konto Osobiste, podając swoje imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, adres, 

kraj, telefon kontaktowy, adres email, hasło dla tego konta na http://np-

systems.pl/blachyv5/logowanie.php. 

4.3. Rejestracja jest całkowicie darmowa. 

4.4. Informuje się Użytkownika, że aby móc zapisywać a następnie pracować z wcześniej utworzonymi 

modelami, musi on posiadać i łączyć się za pośrednictwem swojego Konta Osobistego. 

 

5. Dane osobowe 

 

5.1. Podając dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w 

celach niezbędnych do zarządzania Narzędziem. 

5.2. Administrator dysponuje bezpiecznymi zasobami informatycznymi, pozwalającymi na łatwiejsze 

zarządzanie procedurami rejestracyjnymi do serwisu, związanego z Narzędziem oraz Kontami 

Osobistymi, i tworzy w tym celu zinformatyzowane pliki, zawierające dane osobowe i osobiste 

Użytkowników zarejestrowanych za pośrednictwem Narzędzia. 

5.3. Dane osobowe Użytkowników są chronione i przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), oraz 

przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

5.4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych można skontaktować się poprzez adres email: 

rodo.amds@arcelormittal.com lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”. 

5.5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich 

wykorzystywania lub ich usunięcia bądź przenoszenia. Podanie danych osobowych przez 

Użytkownika jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania 

procesu rejestracji. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5.6. Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego. 

5.7. W każdym przypadku dotyczącym ochrony danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo 

do wniesienia skargi do właściwego organu do spraw ochrony danych osobowych. 

5.8. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swoich osobistych danych identyfikacyjnych, 

używanych w celu uzyskania dostępu do swojego Konta Osobistego oraz do Narzędzia, jak również 

za działania i czynności, podejmowane za pośrednictwem swego Konta Osobistego. W związku z 

tym, powinien on przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia odpowiedniej 

ochrony. Zaleca się używanie bezpiecznych (silnych) haseł stanowiących kombinację małych i 

wielkich liter oraz cyfr i symboli). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, 

wynikłe z nieprzestrzegania powyższych wymogów. 

5.9. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres 5 lat. Po upływie wymienionego 

okresu dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

5.10. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym podmiotom prawnym w 

zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych przez Administratora 

lub jeżeli wymaga tego przepis obowiązującego prawa. Zebrane dane osobowe nie są 

przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). 

5.11. Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu. 

 

6. Odpowiedzialność 

  

6.1. Administrator zobowiązuje się do wdrożenia wszelkich środków, niezbędnych dla zapewnienia 

stałego dostępu do Narzędzia na http://np-systems.pl/blachyv5/logowanie.php. Jednakże, z 

przyczyn technicznych, może dojść do przerw w dostępie do Narzędzia, przez możliwie najkrótszy 

okres. 

6.2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku ewentualnych szkód, jakie 

mogłyby wyniknąć z braku dostępu do Narzędzia bądź z problemów, związanych z połączeniem z 

Kontem Osobistym. 

6.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu modeli, tworzonych przez Użytkownika przy 

pomocy Narzędzia. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności w związku z 

roszczeniami, sporami lub żądaniami odszkodowań, formułowanymi przez osoby trzecie lub 

innego Użytkownika w związku z modelami, Kontem Osobistym lub jakimikolwiek innymi 

elementami, związanymi z Narzędziem. 
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7. Postanowienia końcowe 

  

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w każdym czasie zmian do niniejszego 

Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Narzędzia, 

a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Użytkownik może 

złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm 

udostępniony przez Administratora lub przesłać swoje oświadczenie na adres Administratora. 

Administrator z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie 

posiadane przez Klienta końcowego Konto i poinformuje go o tym fakcie. 

7.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r. 

 


