Registrácia do aplikácie Nadácie EPH
Aplikácia Nadácie EPH je prístupná len prihláseným používateľom. Registrujete sa prostredníctvom
registračného formulára v nasledujúcich krokoch:
1. Zvolíte typ registrácie: môžete sa registrovať ako fyzická alebo právnická osoba
(formuláre sú jemne odlišné)
2. Zvolíte si prihlasovacie údaje, pričom unikátnym identifikátorom je email. Heslo musí
obsahovať aspoň 8 znakov a je nutné ho zopakovať.

3. Pokračujte vypĺňaním formuláru podľa požadovaných polí. Tieto údaje sa používajú pri
generovaní Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (v prípade podpory), preto buďte
obozretní a skontrolujte si údaje (najmä číslo občianskeho preukazu pri fyzických
osobách, IČO pri právnických osobách, číslo účtu, ktorého vlastníkom je predkladateľ a na
ktorý bude uhradený finančný príspevok v prípade podpory).
POZOR!
•

Pole telefónne číslo musí obsahovať iba čísla. (POZOR na medzeru za číslom)
Správny formát
Nesprávny formát
0255512345
02/55512345
0903456789
0903-456-789
00421255512345
0903 456 789
+421903456789

•

Pole číslo účtu musí obsahovať formát IBAN bez medzier (POZOR na medzeru za
číslom)
Pole PSČ musí obsahovať iba čísla, bez medzier (POZOR na medzeru za číslom)

•

4. Na konci registračného formulára nájdete sekciu „Dokumenty“. Do tejto sekcie nahrávate
súbory so skenmi
o

Právnická osoba:
▪ Potvrdenie o pridelení IČO
▪ Potvrdenie o vedení účtu (účet patriaci organizácii, na ktorý bude odoslaný
finančný príspevok v prípade podpory)

o

▪ Stanovy organizácie – nepovinné
Fyzická osoba:
▪ Potvrdenie o vedení účtu (účet patriaci fyzickej osobe, na ktorý bude
odoslaný finančný príspevok v prípade podpory)

(Pozn.: Potvrdenie o vedení účtu = potvrdenie z banky, alebo sken hlavičky z výpisu z
účtu, kde je jasne uvedené, kto je vlastníkom účtu a číslo účtu)
5. Po vyplnení všetkých povinných polí je potrebné zaškrtnúť súhlas s podmienkami
spracovania osobných údajov. Následne môžete kliknúť na tlačidlo „Registrovať“
(POZOR! V prípade, že niektoré z povinných polí nevyplníte, resp. vyplníte
nesprávne, aplikácia Vás upozorní, no zároveň musíte opätovne vyplniť aj pole
„Heslo“ a „Opakovať heslo“)

