Európska charta bezpečnosti cestnej premávky (ERSC) je najväčšia platforma občianskej spoločnosti
zameraná na bezpečnosť cestnej premávky.Viac ako 3 500 verejných a súkromných subjektov sa
zaviazalo k ERSC, čím vytvorilo spoločenstvo, ktoré sa bude deliť o odborné znalosti v oblasti
opatrení a iniciatív zameraných na bezpečnosť cestnej premávky. Toto spoločenstvo je úžasným
zdrojom na zdôraznenie významu bezpečnosti cestnej premávky v krajinách EÚ a mimo nej.
Akcie našich členov zvýšili informovanosť o príčinách dopravných nehôd, pomohli vybudovať kultúru
bezpečnosti cestnej premávky v celej Európe a zdôraznili úspešné preventívne opatrenia v oblasti
bezpečnosti cestnej premávky.Naši členovia uverejňujú rôzne aktivity, z ktorých sa možno poučiť a
inšpirovať. Môžu byť prispôsobené špecifickým lokalitám alebo demografii, aby sa vytvorila účinná
stratégia bezpečnosti cestnej premávky pre každú krajinu alebo mesto.
Význam našich členov
Naši členovia sú pre ERSC dôležití. Zdieľanie ich poznatkov zohralo významnú úlohu v celoeurópskom
úsilí o zvýšenie bezpečnosti našich ciest. Spoliehame sa na to, že členovia budú posielať informácie o
svojich aktivitách, aby rozšírili poznatky o bezpečnosti cestnej premávky a predložili osvedčené
postupy používané na splnenie cieľov v oblasti dopravných nehôd. Osvedčené postupy, ktoré
presahujú rámec štandardných cieľov, budú zdôraznené ako dobrovoľné záväzky.
Naši členovia organizujú podujatia s cieľom podporiť spoluprácu a inšpiráciu a pestovať ešte silnejšiu
kultúru bezpečnosti cestnej premávky. Tieto podujatia oslovujú široké spektrum ľudí, s ktorými by
sme sa sami nedokázali spojiť, a povzbudzujú ich, aby prehovorili, a poskytuje im miesto, kde bude
ich hlas vypočutý.
Potrebujeme, aby ste sa zúčastnili a pomohli zvýšiť bezpečnosť našich ciest spôsobom, aký by sme si
nikdy nepredstavovali.
Ako sa zaregistrovať do ERSC
S existujúcim prihlásením EÚ
1. Prejdite na prihlasovaciu stránku ERSC na tejto adrese:https://road-safetycharter.ec.europa.eu/content/new-log-process_en
2. Budete nasmerovaný na prihlasovaciu stránku EU
3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo EÚ
4. Dostanete sa na stránku ERSC nového užívateľa
5. Vyplňte prázdne políčka (povinné polia sú označené *)
6. Po dokončení kliknite na tlačidlo „Uložiť“
7. Dostanete e-mail potvrdzujúci, že tím ERSC dostal vašu prihlášku
8. Tím ERSC prehodnotí vašu aplikáciu

a. Ak je potrebných viac informácií, dostanete e-mail so žiadosťou o požadované informácie
b. Po doručení všetkých informácií dostanete e-mail potvrdzujúci vaše členstvo
9. Po potvrdení členstva dostanete e-mail s vizuálmi ERSC, ako sú logá a bannery

Bez existujúceho prihlásenia EÚ
1. Prejdite na prihlasovaciu stránku EÚ na tejto
adrese:Https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
2. Kliknite na tlačidlo „Vytvoriť účet“. Ak chcete presunúť svoj existujúci účet ERSC, použite
rovnakú e-mailovú adresu
3. Budete nasmerovaný na prihlasovaciu stránku EÚ
4. Vyplňte prázdne políčka
5. Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov a zaškrtnite políčko
6. Kliknite natlačidlo vytvoriť účet
7. Dostanete e-mail s potvrdením
8. Kliknite na odkaz uvedený v e-maile
9. Budete presmerovaný na stránku na vytvorenie nového hesla
10. Do prázdnych políčok zadajte heslo podľa vlastného výberu
11. Kliknite na tlačidlo „Odoslať“
12. Prejdite do vyššie uvedenej sekcie „S existujúcim prihlásením v EÚ“

Ak máte problémy s vytvorením prihlásenia do EÚ, navštívte stránku EU prihlasovacieho pomocníka
tu

Ako môže existujúci člen ERSC prejsť na prihlásenie do EÚ?
1. Ak vaše prihlásenie do EÚ používa rovnakú e-mailovú adresu ako váš existujúci účet ERSC,
váš účet bude automaticky presunutý
2. Ak váš EU login používa inú e-mailovú adresu, môžete buď:
a. Vytvorte si nové prihlásenie do EÚ s vašou e-mailovou adresou ERSC a môžete pokračovať
v používaní vášho existujúceho účtu ERSC alebo;

b. Vytvorte si nový účet ERSC s vašimi existujúcimi prihlasovacími údajmi do EÚ a my
deaktivujeme váš starý účet ERSC.Vzhľadom na obmedzenia GDPR nemôžeme zmeniť
podrobnosti existujúcich účtov ERSC.Ak chcete mať prístup k vašim predchádzajúcim
záväzkom, obráťte sa na helpdesk na adrese: ERSC-helpdesk@ricardo.com, aby sme vám ich
mohli poslať.
Kontaktujte nás
V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na ERSC-helpdesk@ricardo.com

