Személyek rögzítése

1. Személy rögzítése
Személyt a szervezet adminisztrációs felületére való belépés után,
a Személyek menüpont alatt, az ÚJ SZEMÉLY gombra kattintva
lehet rögzíteni.
Ekkor feljön egy űrlap, ahol a piros csillaggal jelölt mezők
kötelezőek.

A tovább gombra kattintva 2 eset fordul elő:
- ha a személy már benne van egy másik szervezet által rögzítve
az adatbázisban, akkor feljön egy ablak:

Ha a SZEMÉLY HOZZÁADÁSA gombra kattint, akkor onnantól ez
a személy már ehhez a szervezethez is tartozik.

- ha a személy még nincs benne az adatbázisban, akkor további
űrlap jelenik meg, ahol folytathatjuk a személy rögzítését:

A pirossal csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. Nem lehet
személyt rögzíteni fotó nélkül. Fotó feltöltésnél lehetőség van
méretre vágni a képet. Ez a fotó kerül az összes tanúsítványra.
Az email címnek a felhasználóhoz tartozónak kell lennie - kivéve
kiskorú vagy gyámság alatti személy esetén. A legtöbb személyt
érintő változásról emailben értesítés kap. A MATESZE által
delegált vizsgáztatók az email címükre kapják a felkérést a
vizsgáztatásra, melyre mindenkinek személyesen kell válaszolnia
ahhoz, hogy választható legyen az adott vizsgán (részletesen a
Vizsga szervezése dokumentumban)
Itt kell feltölteni az adatkezelés nyilatkozatot, amely ugyanitt
elérhető
A végzettség is itt tölthető fel.
Egy kék információs mező figyelmeztet arra, hogy először csak a

habilitációskutya kiképzője végzettség tölthető fel, és annak
ellenőrzése után lehet a ráépülő végzettségeket feltölteni.
Az alap habilitációskutya kiképzője végzettséggel együtt a kiképzői
tanúsítvány kezeléséhez hozzájáruló adatvédelmi nyilatkozatot is
fel kell tölteni. További végzettségek esetén erre már nem lesz
szükség.

A végzettség elfogadásáról a személy email értesítést kap:

És a státuszjelző ELFOGADOTT-ra vált

Ezután lehet kiképzői tanúsítványt igényelni:

Minden igazolvány igénylésnél meg kell erősíteni azt, hiszen a
MATESZE adminisztrátor számlát állít ki, a rendszer generálja a
tanúsítványt, amely letölthető. Ezután kerül a tanúsítvány a
nyomdába.

2. Személy adatainak módosítása, személy törlése
A szervezet adminisztrációs felületén, a Személyek menüpontban
minden sor végén 2 ikon található. A ceruza ikonnal lehet
módosítani a személy adatait, a kuka ikonnal lehet a személyt
törölni az adott szervezettől

Ez azt jelenti, hogy a személy marad az adatbázisban, de nem
lesz a szervezet tagja. Ha egy személy törlésre kerül, az adott
szervezetnél érvénytelen lesz minden tanúsítványa, kivéve a
kiképzői tanúsítványt.
Nem lehet törölni egy személyt addig, amíg ő a hivatalos
képviselő. Ennek megváltoztatásához új létesítő okirat és bírósági
végzés feltöltése és ellenőrzése szükséges. Ezután már törölhető
a személy

A személy törlését egy szervezettől maga személy is
kezdeményezheti a Matesze adminisztrátornak vagy az
elnökségnek írt kérvénnyel, melyet a habilitacioskutya@gmail
címre kell elküldeni.
Ha olyan személyt töröl a szevezet, aki az egyetlen hivatalos

kiképzője a szervezetnek, a továbbiakban nem tud vizsgát
szervezni, amíg nem felel meg újra a 27/2009 SZMM rendeletben
leírt feltételeknek.

Itt igazolhatja a szervezet vezetője az 5 év segítőkutyás tapasztalatot, és
ez alapján lehet a személy a vizsgán saját delegált:

majd a mentés gombra kattintva a személy rögzítése megtörténik.
Ha hiba miatt a rendszer visszaugrik egy mezőre, a dokumentumokat
újra fel kell tölteni!!
A végzettség és az adatvédelmi nyilatkozatok ellenőrzéséig a
státuszgomb ELFOGADÁSRA VÁR feliratra vált.

Majd átvált ELFOGADVA gombra

Rögzítés után a személy emailben értesítést kap:

