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Wprowadzenie

System ELDIOM umożliwia przedkładanie przez zobowiązane podmioty informacji określonych w
artykule 15 ustawy z dnia 25 lutego 2011 O substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2011 nr 63 poz. 322 z późn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1203).

1.1. Uruchomienie systemu
Aby rozpocząć pracę z systemem ELDIOM, należy otworzyć stronę internetową aplikacji. Może
dokonać tego każdy użytkownik, wpisując adres aplikacji: http://eldiom.chemikalia.gov.pl
w przeglądarce internetowej.

1.2. Ekran początkowy
Po wpisaniu poprawnego adresu serwisu WWW wyświetla się ekran początkowy systemu
ELDIOM. Strona startowa jest dostępna dla każdego użytkownika systemu, także dla
niezalogowanych użytkowników.
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1.3. Rejestracja konta Instytucji i konta Administratora

Instytucji
Rejestracja konta Instytucji musi być dokonana przed pierwszym zgłoszeniem mieszaniny. Osoba
rejestrująca konto Instytucji staje się Administratorem konta. Aby zarejestrować konto należy:
 Wybrać Utwórz konto.

 Wypełnić poszczególne pola formularza służącego do rejestracji danych użytkownika.

Formularz zawierający dane użytkownika posiada wyłącznie pola obowiązkowe (oznaczone
dodatkowo gwiazdką *):

 Login - login jest unikalnym identyfikatorem użytkownika, który może wystąpić w systemie
tylko jeden raz;
 Imię - imię użytkownika;
 Nazwisko - nazwisko użytkownika;


Adres e-mail - adres e-mail użytkownika;



Numer telefonu - numer telefonu użytkownika;
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Hasło - hasło używane przy logowaniu (można skorzystać z generatora haseł lub wpisać
własny ciąg znaków; hasło musi się składać z minimum 8 znaków i zawierać przynajmniej: 1
mała literę, 1 wielką literę, 1 cyfrę). Poprzez wybór funkcji Wygeneruj hasło można również
zażądać, aby system zaproponował losowe hasło, spełniające politykę bezpieczeństwa.



Hasło (powtórnie) - to samo hasło wpisywane ponownie;



Dodatkowe pytanie pozwalające na późniejszą weryfikację tożsamości użytkownika w
przypadku gdy nie pamiętamy hasła - wybór pytania z rozwijanej listy, przykładowo
„Nazwisko panieńskie matki”;



Twoja odpowiedź - treść odpowiedzi na wybrane pytanie dodatkowe.

Przed rejestracją należy wybrać kwadrat zaznaczenia tzw. check box . Po wypełnieniu pól
należy wcisnąć przycisk Dalej. Wykonanie takiej czynności spowoduje przejście do ekranu
zawierającego formularz rejestracyjny danych Instytucji.
Brak wprowadzenia danych w jednym z obowiązkowych pól formularza spowoduje brak zapisu i
odpowiednie oznakowanie pól z brakującymi danymi. Taki sam skutek będzie miało
wprowadzenie w pole Login identyfikatora już istniejącego w systemie.
 Wypełnić poszczególne pola formularza służącego do rejestrowania danych instytucji (pola
obowiązkowe oraz w miarę posiadanych informacji również pola nieobowiązkowe) i kliknąć
przycisk Dalej. Zależnie od wyboru państwa, w którym ma siedzibę dana instytucja, system
wyświetla odmienny zestaw pól. Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką.
Uwaga: w przypadku dokonywania zgłoszeń w imieniu instytucji przez inną firmę, dane
zarejestrowane na koncie winny być danymi instytucji, w imieniu której inna firma będzie
dokonywała zgłoszeń.
Dla podmiotów polskich pola obowiązkowe są następujące:
 Państwo - państwo, będące siedzibą Instytucji - wybór Poland jest ustawiony domyślnie
 Nazwa - nazwa Instytucji, której konto jest rejestrowane
 Ulica - nazwa ulicy, przy której mieści się siedziba Instytucji
 Numer – numer adresowy budynku stanowiącego siedzibę instytucji
 Kod - kod pocztowy w formacie [XX-XXX]
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 Miejscowość - miejscowość, w której mieści się siedziba Instytucji
 Województwo - wybór z rozwijanej listy
 Powiat - wybór z rozwijanej listy
 NIP - numer identyfikacji podatkowej, pole to jest weryfikowane pod względem poprawności
formatu - wpisać należy ciąg cyfr bez łączników [YYYYYYYYYY]; uwaga: jest to unikalny
identyfikator instytucji w systemie – nie można zarejestrować dwóch podmiotów z tym
samym NIP-em
 Kontakt e-mail - adres poczty e-mail, pole to jest weryfikowane pod względem poprawności
formatu
 Numer telefonu - numer telefonu Instytucji
Dla podmiotów spoza Polski:
Rejestracji dokonuje się poprzez wybór check-box'a z poleceniem Inne niż Polska. Pola
obowiązkowe są następujące:
 Państwo - państwo, będące siedzibą Instytucji – wybór inny niż Poland
 Nazwa - nazwa Instytucji, której konto jest rejestrowane
 Adres - adres rejestrowanej Instytucji
 Numer telefonu - numer telefonu Instytucji
 Kontakt e-mail - adres poczty e-mail, pole to jest weryfikowane pod względem poprawności
formatu

 Po wypełnieniu wyżej wymienionych pól należy wcisnąć przycisk Dalej, co spowoduje
wyświetlenie ekranu zawierającego podsumowanie wprowadzonych danych, umożliwiającego
ich weryfikację i poprawienie ewentualnych błędnych wpisów.
 Przycisk Popraw na tym ekranie służy do ewentualnej poprawy błędnych danych. Przycisk
Rejestruj zatwierdza zapis podanych danych w systemie. Przed kliknięciem Rejestruj należy
zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego postanowienia. Bez akceptacji regulaminu
nie można dokonać rejestracji konta. Po wciśnięciu przycisku Rejestruj system wysyła
wiadomość e-mail w celu weryfikacji adresu mailowego.
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Użytkownik, którego dane zostały podane przy rejestracji konta Instytucji, staje się jednocześnie
Administratorem tego konta. Nowozarejestrowane konto wymaga zweryfikowania adresu
mailowego. Dopiero po dokonaniu tej czynności konto zostaje aktywowane i Administrator
Instytucji może zalogować się do systemu. Weryfikacja adresu e-mail polega na wysłaniu przez
system automatycznej wiadomości do osoby rejestrującej konto Instytucji (Administratora
Instytucji) na adres podany podczas rejestracji. Wysłana wiadomość jest zaopatrzona w link, który
po uruchomieniu aktywuje konto Instytucji, tym samym kończąc proces rejestracji konta i
umożliwiając Instytucji korzystanie z systemu.

Przy pierwszym logowaniu system zażąda zmiany hasła.
W wiadomości są również umieszczone linki, których można użyć w przypadku, gdy wiadomość
dotarła na nieodpowiedni adres e-mail. Wówczas dostępne są dwie opcje:
 Zaprzeczenie poprawności użycia adresu e-mail

 Zaprzeczenie poprawności i zablokowanie możliwości użycia w przyszłości tego adresu
e-mail w systemie.
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