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INSTRUKCJA LOGOWANIA NA PLATFORMĘ E-LEARNINGOWĄ PROJEKTU 

 „EDUKACJA FINANSOWA W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH” (FINLIT) 

 

1. Wejdź na stronę internetową https://finlit.eu/edu/.  

Jeśli strona wyświetla się w innym języku niż polski, możesz to zmienić, klikając w (Polski) → 

zakładka pod górną, ciemną belką, pierwsza z prawej. 

 

 

2. Kliknij w prawym górnym rogu strony na link: (Zaloguj się). 

 

 

https://finlit.eu/edu/
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3. Przewiń widok strony na dół, a następnie kliknij na przycisk: UTWÓRZ NOWE KONTO! 

 

 

 

4. Po kliknięciu na przycisk: UTWÓRZ NOWE KONTO! zobaczysz dokument „Polityka prywatności” 

     [to jest na razie wersja robocza w jęz. ang., wkrótce w tym miejscu pojawi się zmodyfikowana 

    wersja w jęz. polskim]. „Polityka prywatności” służy do poinformowania użytkowników o tym, 

    jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą przetwarzane.  

    Aby móc korzystać ze strony internetowej projektu FINLIT, należy po przeczytaniu dokumentu 

    wyrazić zgodę na „Politykę prywatności” i zaakceptować jej Warunki. 
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5. Aby przeczytać cały dokument „Polityka prywatności”, przewiń widok strony w dół i kliknij na 

    przycisk „Dalej”. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Na kolejnej stronie pojawi się „okienko”, które należy zaznaczyć, aby wyrazić zgodę na Politykę 

    prywatności.  

 
 

7. Po zaakceptowaniu „Polityki prywatności” zobaczysz formularz NOWE KONTO, który należy 

    wypełnić – tu wpisujesz swoje dane we wszystkich wymaganych polach tekstowych. 
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Na dole wypełnionego formularza zaznacz pole CAPTCHA „Nie jestem robotem” i kliknij na 

przycisk UTWÓRZ MOJE NOWE KONTO. 

 

 

8. Zobaczysz komunikat informujący o wysłaniu na Twój adres  e-mailowy, który podałaś/-eś 

    podczas rejestracji, instrukcji, która wyjaśnia, w jaki sposób dokończyć proces rejestracji –  

    kliknij przycisk „Kontynuuj”. 

 

 

9. Zaloguj się na swoje konto pocztowe – tam będzie czekać na Ciebie wiadomość od nadawcy 

     FINLIT Admin (z FINLIT) z krótką instrukcją, co należy zrobić, aby potwierdzić swoje nowe konto.   
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10. Po potwierdzeniu konta otrzymasz komunikat z podziękowaniem za rejestrację. 

 

  

 

11. Po kliknięciu na przycisk KONTYNUUJ, zostaniesz automatycznie zalogowana/zalogowany na 

       platformę FINLIT. Zobaczysz swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony, a po 

       kliknięciu na znak małego trójkąta     , znajdującego się za pustą ikoną na Twój awatar, 

      wywołasz menu, m.in. do edycji Twojego profilu na platformie i wylogowania się z systemu. 
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12. Do ponownego zalogowania się na platformę użyj swoich danych do logowania: nazwy  

       użytkownika i hasła, wpisując je w polach nad przyciskiem ZALOGUJ SIĘ.  

 

 


