Europos kelių eismo saugos chartija yra didžiausia pilietinės visuomenės platforma, kurioje
daugiausia dėmesio skiriama kelių eismo saugumui. Daugiau kaip 3 500 viešųjų ir privačiųjų subjektų
įsipareigojo ERSC, sudarydami bendruomenę dalytis patirtimi kelių eismo saugumo veiksmų ir
iniciatyvų srityje.Ši bendruomenė yra nuostabus šaltinis, kuriuo siekiama pabrėžti kelių eismo
saugumo svarbą visose ES šalyse ir už jos ribų.
Mūsų narių veiksmai padidino informuotumą apie eismo įvykių priežastis, padėjo sukurti saugaus
kelių eismo kultūrą visoje Europoje ir išryškino sėkmingas prevencines kelių eismo saugumo
priemones.Mūsų nariai leidžia įvairią veiklą, kad išmoktų ir taptų įkvėpti.Jie gali būti pritaikyti
konkrečioms vietovėms ar demografijai, kad būtų sukurta veiksminga kelių eismo saugumo strategija
bet kurioje šalyje, mieste ar mieste.
Mūsų narių svarba
Mūsų nariai yra labai svarbūs ERSC. Dalijimasis savo žiniomis atliko svarbų vaidmenį visoje Europoje
stengiantis padaryti mūsų kelius saugesnius. Pasikliaujame, kad nariai įkels informaciją apie savo
veiklą, kad būtų toliau didinamos žinios apie kelių eismo saugumą ir pateikiama geroji patirtis,
naudojama siekiant įgyvendinti avarijų keliuose tikslus. Ši geroji patirtis, viršijanti standartinius
tikslus, bus laikoma savanoriškais įsipareigojimais.
Mūsų nariai rengia renginius, skatinančius bendradarbiavimą ir įkvėpimą, puoselėjant dar stipresnę
saugaus kelių eismo kultūrą.Šie renginiai pasiekia platų žmonių ratą, su kuriuo mes vieni negalėtume
susisiekti, ragindami juos pasisakyti ir suteikdami jiems vietą išgirsti savo balsą.
Mums reikia, kad jūs dalyvautumėte ir padėtume padaryti mūsų kelius saugesnius, taip, kaip mes
niekada neįsivaizdavome.
Kaip užsiregistruoti į ERSC
Su esamu ES prisijungimu
1. Eiti į ERSC prisijungimo puslapį šiuo adresu:Https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
2. Jūs būsite nukreipti į ES prisijungimo puslapį
3. Įveskite savo ES el. pašto adresą ir slaptažodį
4. Jūs būsite nukreiptas į ERSC naują vartotojo užsiregistravimo puslapį
5. Užpildyti tuščius langelius (privalomi langeliai pažymėti *)
6. Užbaigus išsaugokite
7. Gausite el. laišką, patvirtinantį, kad ERSC komanda gavo jūsų prašymą
8. ERSC komanda peržiūrės jūsų paraišką

A.Jei reikia daugiau informacijos, gausite el. laišką, kuriame prašoma pateikti reikiamą
informaciją
B.Jei visa informacija yra ten gausite laišką, patvirtinantį savo narystę
9. Kai jūsų narystė bus patvirtinta, gausite el. laišką su ERSC vaizdais, tokiais kaip logotipai ir
baneriai

Neturint esamo ES prisijungimo
1. Eikite į ES prisijungimo puslapį šiuo
adresu:Https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
2. Spustelėkite sukurti paskyrą.Jei norite perkelti savo esamą ERSC sąskaitą naudoti tą patį
elektroninio pašto adresą
3. Jūs būsite nukreipti į ES registracijos puslapį
4. Užpildyti tuščius langelius
5. Perskaitykite privatumo pareiškimą ir pažymėkite langelį
6. Spustelėkite sukurti paskyrą
7. Jūs gausite patvirtinimo laišką
8. Spustelėkite nuorodą, pateiktą el. paštu
9. Būsite nukreiptas į naują puslapį susikurti slaptažodį
10. Įveskite pasirinktą slaptažodį tuščiuose langeliuose
11. Spustelėkite pateikti
12. Pereikite prie skirsnio „Su esamu ES prisijungimu“

Jei jums sunku sukurti ES prisijungimą, apsilankykite ES prisijungimo pagalbos puslapyje čia

Kaip esamas ERSC narys gali pereiti prie ES prisijungimo?
1. Jei jūsų prisijungimas prie ES naudoja tą patį el. pašto adresą kaip ir esamas ERSC paskyra,
jūsų paskyra automatiškai bus perkelta
2. Jei prisijungimas prie ES naudoja kitą el. pašto adresą, galite:

a. Sukurti naują ES prisijungimą prie savo ERSC el. pašto adreso ir toliau naudoti esamą
ERSC paskyrą arba;
b. Sukurti naują ERSC paskyrą su esamu ES prisijungimu ir mes išjungsime jūsų senąją ERSC
paskyrą.Dėl GDPR apribojimų mes negalime pakeisti esamų ERSC sąskaitų detalių.Jei norite
turėti prieigą prie savo ankstesnių įsipareigojimų prašome kreiptis į pagalbos tarnybą
adresu: ERSC-helpdesk@ricardo.com kad mes galėtume atsiųsti tai per jus.
Susisiekite su mumis
Jei norite gauti daugiau klausimų, susisiekite su mumis adresu ERSC-helpdesk@ricardo.com

