
Podręcznik do elektronicznego systemu 
ebiuro.pya.org.pl – rejestracja konta



1. Wprowadzenie
Ebiuro.pya.org.pl to elektroniczny system obsługi członków Związku i osób fizycznych w nim
stowarzyszonych. Celem systemu jest usprawnienie komunikacji, skrócenie czasu oczekiwania na
weryfikację dokumentów, wdrożenie elektronicznych wersji dokumentów oraz zwiększenie efektywności
naszych działań na rzecz polskiego żeglarstwa.

2. Logowanie do systemu ebiuro.pya.org.pl
1. Rejestracja konta użytkownika

W celu rozpoczęcia pracy w systemie ebiuro.pya.org.pl musisz
założyć konto użytkownika. W tym celu w pasku adresu
przeglądarki należy wpisać adres http://ebiuro.pya.org.pl
i wybrać opcję „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz
rejestracyjny dostępny na stronie. Podczas rejestracji musisz
podać dane (imię, nazwisko, nr PESEL, adres e-mail).



2. Aktywacja konta

Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość z linkiem,
który należy otworzyć celem potwierdzenia rejestracji. W przypadku
niedostarczenia wiadomości w ciągu 2 godzin prosimy o kontakt z Biurem PZŻ.

3. Pierwsze logowanie do systemu

Po pozytywnym przejściu procedury rejestracji należy w pasku adresu
przeglądarki wpisać adres http://ebiuro.pya.org.pl i w panelu do logowania wpisać
adres e-mail i hasło nadane w procesie rejestracji. Jeżeli nie pamiętasz hasła,
skorzystaj z opcji „Przypomnij hasło”.

4. Uzupełnienie danych

Po zalogowaniu wyświetli się ekran z prośbą o uzupełnienie danych
teleadresowych. Uzupełnij te dane, aby móc wnioskować o licencje lub skorzystać
z innych usług dostępnych w systemie.
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3. Bezpieczeństwo danych

Strona logowania posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL i na bieżąco jest przez
nas weryfikowana.

Twoje dane na serwerach i dane członków Twojej organizacji są odpowiednio
zabezpieczone.

Twój nr PESEL używany jest do łączenia informacji o Tobie między bazami danych,
nie jest używany w żadnym innym celu.

Twój adres e-mail wykorzystywany jest jedynie do logowania i nie będziesz
otrzymywał od nas informacji marketingowych, jeżeli nie wyrazisz na to zgody.

Jako administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań by powierzona nam dane były odpowiednio przechowywane
i zabezpieczone. Potwierdzamy, że:


