EU Login
Kuidas end EU Login-i abil autentida
EU Login on autentimisteenus, mille abil võimalik sisse logida erinevate Euroopa Komisjoni
teenuste ja/või muude süsteemide kasutamiseks. EU Login tuvastab teie identiteedi ning
võimaldab turvalise ligipääsu teie isiklikele sätetele, ajaloole ja kasutusõigustele. Võimalik on
sisse logida nii sotsiaalmeediakonto kui ka EU Login-i konto abil.

EU Login-i konto loomine
EU Login-i konto on teil võimalik luua ise.
Pange tähele, et ELi institutsioonide töötajad ei pea omale kontot looma.

Vajutage EU Login-i avalehel nupule Loo konto.
Välja „Kasuta oma e-posti aadress“ pole vaja täita.
Sisestage ette antud vormi oma isiklikud andmed:
 Eesnimi – eesnime väli peab olema täidetud ja
võib sisaldada tähti mis tahes tähestikust;
 Perekonnanimi – perekonnanime väli peab
olema täidetud ja võib sisaldada tähti mis tahes
tähestikust;
 E-posti aadress – teie e-posti aadress;
 Kinnitage e-posti aadress – sisestage oma eposti aadress uuesti, veendumaks, et see on
korrektne;
 E-posti keel – EU Login-i saadetavates
kirjades kasutatav keel, ei olene kasutajaliidese
keelest. Tagab, et olete võimeline e-kirjadest
aru saama ka siis, kui kiri on kogemata
saadetud. EU Login saadab teile e-kirju vaid
teie identiteedi valideerimiseks või selleks, et
teavitada teid kontoga seotud
turvaküsimustest.
 Sisestage kontrollkood – sisestades pildil
olevad tähed ja numbrid, kinnitate, et olete
inimene ja loote omale konto õiguspäraselt. Kui
koodi on liiga raske lugeda, vajutage uue koodi
saamiseks kahe noolega nupule;
 Isikuandmete kaitse põhimõtetega tutvumiseks
vajutage lingile ja tähistage lahter tingimustega
nõustumiseks;
 Vajutage nupule Loo konto.
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Kui vorm on korrektselt täidetud, saadetakse teie antud aadressile e-kiri kinnitamaks, et teil
on selle aadressile ligipääs.
Teile saadetakse mõne sekundi pärast e-kiri.
Kui te ei leia seda kirja, kontrollige oma spämmi- või rämpsposti kausta.

Vajutage e-kirjas
sisalduvale lingile või
kopeerige see oma
brauseri aadressiribale.
Valige salasõna ja
kinnitage see, et olla
kindel, et te ei teinud
trükkimisel vigu.
E-posti väli on eelnevalt
täidetud ja seda ei saa
muuta.
See peaks sisaldama
sama e-posti aadressi,
mille te eelnevalt
sisestasite.

Sisestage lahtrisse uus salasõna salasõna, mida
soovite kasutada.
Salasõna peab sisaldama vähemalt 10 tähemärki ja
olema moodustatud järgmistest:
 ülatähed,
 väiketähed,
 numbrid ja
 erimärgid.
Oma konto turvalisuse tagamiseks valige nii pikk ja
keeruline salasõna kui võimalik, kuid pidage meeles,
et see peab teil ka meeles püsima.
Sisestage oma salasõna uuesti lahtrisse „Kinnita
uus salasõna“ ja vajutage nupule Esita.
Olete nüüd autenditud ja võite alustada soovitud
teenuse kasutamist.
Jätkamiseks vajuta nupule Jätka.
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EU Login-i kontoga sisselogimine
Kui teie EU Login-i konto on loodud, pääsete sellega ligi paljudele teenustele.
Nendele teenustele ligipääsemisel näitab EU Login, millal on autentimine vajalik.
Sisestage väljale „Kasuta oma e-posti aadressi“
e-posti aadress, mille sisestasite EU Login-i konto
loomisel, ja vajutage nupule Edasi.
Teie e-posti aadress salvestatakse, seega saate
järgmine kord samas arvutis sama brauserit kasutades
selle sammu vahele jätta.

Vali autentimismeetod
EU Login toetab erinevaid autentimismeetodeid. Liidu registri puhul kasutatav meetod on
mobiiltelefon + SMS.

Sisenege EU Login-i kontoga, kasutades mobiiltelefoni ja SMS-i
Valige tuvastusmeetodiks „Mobiiltelefon + SMS“.
Sisestage väljale „Salasõna“ oma salasõna ja väljale
„Mobiiltelefon“ eelnevalt sisestatud
mobiiltelefoninumber, märkides numbri ette plussmärgi
ja riigi koodi. Ärge kasutage punkti, sulge ega
sidekriipsu.
Vajutades nupule Logi sisse, saadetakse teie
mobiilseadmele SMS-sõnum. SMS-sõnum sisaldab
salakoodi, mis koosneb üheksast sidekriipsudega
(miinusmärgiga) eraldatud tähemärgist.

Sisestage väljale „Tekstisõnumi salakood“ teile
saadetud salakood ja vajutage nupule Logi sisse, et
alustada soovitud teenuse kasutamist.
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Mobiiltelefoni numbri registreerimine kinnitussõnumi saamiseks
Autentimiseks vajaliku SMS-sõnumi saamiseks peate registreerima oma mobiiltelefoni
numbri EU Login-i kontos. Pange tähele, et ELi institutsioonide töötajad peavad oma
mobiiltelefoni numbri registreerimiseks läbima teistsuguse protsessi.
Oma mobiiltelefoni numbri registreerimiseks avage brauser ja sisestage järgmine aadress:
https://ecas.ec.europa.eu/cas

Kui olete end edukalt autentinud, minge
hiirega ekraani paremas ülaservas
asuvale hammasratta kujutisele ja
vajutage nupule „Minu konto“.

Kuvatud vaade on sama kujundusega kui
ECAS ning see viiakse hilisemas etapis
üle EU Login-i keskkonda.
Vajutage nupule Minu mobiiltelefoni
numbrite haldamine.

Vajutage nupule Mobiiltelefoni numbri
lisamine.
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Sisestage väljale „Mobiilitelefoni number“
oma mobiiltelefoni number, märkides
numbri ette plussmärgi ja riigi koodi.
Ärge kasutage punkti, sulge ega
sidekriipsu.
Vajutades nupule „Lisa“, saadetakse teie
mobiilseadmele SMS-sõnum.
SMS-sõnum sisaldab salakoodi, mis
koosneb kaheksast sidekriipsudega
(miinusmärgiga) eraldatud tähemärgist.

Sisesta saadud salakood väljale
„Tekstisõnumi salakood“ ja vajuta nupule
Logi sisse, et alustada soovitud teenuse
kasutamist.

Sinu mobiiltelefoni number on edukalt
registreeritud ja seda on nüüd võimalik
kasutada autentimiseks.
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Nõuanded


Võib juhtuda, et sisselogimine EU Login-i õnnestub, kuid teil ei ole õigust teatud
teenuseid kasutada. Sellisel juhul võtke ühendust selle teenuse kasutajatoega ja
küsige kasutusõigusi.



Võite igal hetkel vajutada nupule „EU Login“ ekraani üleval vasakus nurgas, et
minna tagasi „Logi sisse“ ekraanile.



Kui soovite muuta oma konto seadeid või salasõna, minge järgmisele aadressile:
https://ecas.ec.europa.eu/cas
Pärast edukat autentimist on teil võimalik kasutada ekraani paremal ülaosas
asuvas menüüs funktsioone „Muuda salasõna“ ja „Minu konto“. Sel moel saate
muuta oma isiklikke andmeid või lisada täiendavaid seadmeid veelgi
turvalisemaks autentimiseks.
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