Útmutató a KÖZÖS HANG – FELVIDÉKI PÁRBESZÉD honlap használatához
A honlap elérhetősége: www.kozos-hang.sk
Ha nem vagyunk bejelentkezve, ezt látjuk a címoldalon (a jobb felső sarokban lehetőség van a bejelentkezésre):

Ha be vagyunk jelentkezve, ezt (jobbra fent lehetőség van a kijelentkezésre is) látjuk:

A kérdőív kitöltése és beküldése az esetleges visszaélések (pl. többszörös kitöltés ugyanarról a helyről) elkerülése
miatt regisztrációhoz, azaz felhasználói fiók meglétéhez kötött. Az adatkezelési tájékoztató a lap alján lévő
hivatkozásra kattintva olvasható el.
A regisztráció érvényes e-mail címmel történik, egy mail-címhez csak egy felhasználói fiók hozható létre!
A már regisztrált felhasználók egy kérdőívet csak egyszer tölthetnek ki. Ha ismételten akarjuk megtenni, nem
tehetjük meg, a rendszer figyelmeztet erre: „Egy felhasználó csak egyszer töltheti ki a kérdőívet.”

I. Új felhasználói fiók regisztrálása
1. lépés: A kezdőoldalon rákattintunk a jobb felső sarokban látható „Bejelentkezés”-re
2. lépés: Két lehetőség kínálkozik, jobb oldalon a facebook-ikonra kattintva választhatjuk a facebook-on történő
bejelentkezést is, ebben az esetben – ha párhuzamosan be vagyunk jelentkezve az fb-fiókunkba is – már készen
is vagyunk. Akik nem akarják ezt a módszert, azoknak érvényes mail-címet kell megadniuk:

A mail-cím megadása mellett az adatok felhasználásával összefüggő négyzetet szükséges bejelölni a sikeres
regisztrációhoz!

Ha olyan címet adunk meg, amellyel már korábban regisztráltunk, így figyelmeztet erre a rendszer.

Ha jó és új címet használtunk, erről is értesítést kapunk:

3. lépés – a regisztráció megerősítése: Ezt a postafiókunkban tehetjük meg, ahol levelet kaptunk a web@mkp.sk
címről:

A hivatkozásra kattintva befejeződik a regisztráció, az adatainkat szerkeszthetjük, köztük a jelszót is.

Ha valaki nem találja a postafiókjában ezt a levelet, keresse az ún. szeméttárolóba (spam) is, ha még ott sem látja,
előfordulhat, hogy olyan postafiókja van, amely blokkolja ezt. Volt rá példa. Ilyenkor próbálkozzunk más címmel.

II. Bejelentkezés a honlapra
A kezdőlapon a „Bejelentkezés” - fülre kattintva tehetjük meg, ehhez a mail-címre és a jelszóra van szükség,
amennyiben a facebook-on keresztül használjuk a honlapot, elég a facebook-ikonra kattintanunk.

III. A jelszó visszaállítása
Miután megadtuk a mail-címünket, a postafiókunkba érkezik egy levél, amelynek a hivatkozására kattintva már
bejelentkezhetünk a honlapra. (Szintén érvénye az, ami a regisztrációnál: ha valaki nem találja a postafiókjában a
levelet, előfordulhat, hogy olyan postafiókja van, amely blokkolja ezt. Ilyenkor próbálkozzunk más címmel.)

Ezt követően beállíthatjuk az új jelszót:

