Taastrup, 6. juni 2019

Vejledning i oprettelse på BlodIntra
Når du følger linket her: kommer du til et skærmbillede som det der er herunder:

Klik på knappen ’Bliv frivillig’ og indtast derefter den e-mailadresse du fremover vil modtage
beskeder fra os på.
Når du klikker ’videre’, bliver du bedt om at indtaste din fremtidige adgangskode. Vi anbefaler,
at adgangskoden er på minimum otte tegn, består af både store og små bogstaver, et
specialtegn og et tal. Der er ikke krav om fornyelse af adgangskoden.
Når du klikker ’videre’, vil du komme til dette skærmbillede:

Du har nu modtaget en mail fra systemet, som du skal bekræfte. Den kan være endt i dit
spamfilter/uønsket mail, da den indeholder et link. Når du klikker på linket i mailen, kommer du
til vores tilmeldingsformular. Du vil se dette skærmbillede:

Alle felter med * skal udfyldes, resten er frivilligt, om du vil udfylde. Vi anbefaler vores frivillige at
tilføje foto af dem selv til profilbilledet. Det skyldes, at det gør det lettere at genkende hinanden,
når vi mødes til arrangementer.
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I bunden af formularen skal du godkende vores vilkår og betingelser. Det er vores
privatlivspolitik, og vi anbefaler på det kraftigste, at du bruger et par minutter på at skimme den
igennem. Når du klikker ’* Jeg accepterer vilkår og betingelser (klik for at læse).’, så giver du
samtidigt samtykke til, at vi må behandle dine data i overensstemmelse med privatlivspolitikken.
Når du klikker ’Videre’, så skal du endeligt bekræfte, at du vil oprette din profil og derefter
kommer du til BlodIntra, der omtrent vil se ud som eksemplet herunder:

Får du problemer undervejs, eller giver nogle af felterne anledning til spørgsmål, så er du meget
velkommen til at maile eller ringe til os:

Lasse Klein Wittendahl Nielsen

Malou Rode

Udviklingskonsulent

Koordinator og markedsføring

3635 9607

3635 9672

lasse@bloddonor.dk

malou@bloddonor.dk

Med venlig hilsen
Lasse Klein Wittendahl Nielsen
Udviklingskonsulent

3

