
 

Jak aktualizovat požadované služby v registraci na Jídelny.cz 

Pokud jste registrovaní zákazníci portálu Jídelny.cz, přišla vám v souvislosti s GDPR na e-mail 
zpráva se žádostí o aktualizaci služeb zadaných ve vaší registraci.  
 
Prosím, přihlaste se ke svému účtu a aktualizujte si výběr požadovaných služeb. Jedině tak  
s vámi můžeme i nadále zůstat v kontaktu. Věříme, že registrace na portálu vám přináší řadu 
výhod: snadněji zapisujete do diskuze, vaše diskusní příspěvky mohou být delší, můžete 
nakupovat v e-shopu, přednostně dostáváte pozvánky na naše akce přímo do mailu apod. 
 
V e-mailu, který jste dostali, je odkaz pro snadné přihlášení k vašemu účtu. Odkaz se však  
na některých prohlížečích nezobrazuje správně. Proto jsme připravili popis postupu. 
 
1) Krok – v e-mailu klikněte na text: přihlaste se ke svému účtu 
 
2) Krok – odkaz vás odvede na stránku pro přihlášení. Pole Přezdívka / uživatelské jméno je 
předvyplněné. Vyplňte pouze Heslo a klikněte na Přihlásit. 
 

 
 
3) Krok – některé počítače vám zobrazí větu Object moved to here. Klikněte na slovo here.  
 

 
 
4) Krok – nyní vidíte váš účet a je potřeba aktualizovat jeho nastavení. V pravém horním rohu  
na homepage se zobrazuje jméno vašeho účtu. Klikněte na něho, abyste ho mohli editovat. 
 

 
 
5) Krok – zobrazí se vám formulář, kde uvidíte tyto základní údaje: 
Vaše jméno a příjmení 
Přihlašovací jméno (Přezdívka) – slouží pro přihlášení a pod tímto jménem také budete 
vystupovat v diskusi 
Heslo – POZOR >musíte zadat své heslo znovu, nebo můžete zadat nové heslo 
Email 
 



 

Nezapomeňte zadat požadované služby!  
 

 
 
Políčko Diskuse vám usnadňuje vkládání diskusních příspěvků a přehled nových u článků. 
Nezapomeňte potvrdit Pravidla diskuse! 
 

 
 
Políčko Objednávky vám umožňuje objednávat zboží a služby v našem e-shopu. Nezapomeňte 
potvrdit souhlas s obchodními podmínkami! 
 

 



 

Políčkem Pozvánky na akce přednostně dostáváte pozvánky na akce, které pořádáme. Pozvánky 
tak máte ihned k dispozici a žádná akce vám neuteče. Zaškrtnete-li toto políčko, nezapomeňte 
vybrat Kraj, abychom vám nezasílali pozvánky na akce pro jiné kraje. 

Políčkem Novinky portálu si objednáváte maily s informacemi o nových funkcích portálu. 
 
6) Krok – na závěr stiskněte tlačítko Uložit změny. 
 
Aktualizace vaší registrace je dobrovolná a svobodná a registraci je možné kdykoliv na vaši 
žádost smazat. 
 
Vezměte prosím na vědomí, že pokud nepotvrdíte do 30 dní od obdržení e-mailu ve své 
registraci služby, které požadujete, (tj. nestisknete tlačítko Uložit změny) nemůžeme vám nadále 
tyto služby poskytovat a vaši registraci budeme nuceni smazat. 
 


