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Henkilötiedot
Sukunimi

Etunimi

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

Syntymäaika

Uutiskirjeen sekä vuosittaisen jäsenmaksun saa lähettää sähköpostiini
Suostun oman / lapseni henkilötietojen käsittelemiseen
Visan jäsentietojen ylläpitämiseksi rekisteriselosteessa
määritetyllä tavalla.

kyllä
kyllä

Alaikäisen jäsenen huoltajan tai perheen laskutettavan nimi ja yhteystiedot:

Liittyvät perhejäsenet:
Nimet

Syntymäaika

Allekirjoitus ja nimenselvennys:

Minkä lajin tai jaoston toiminnassa haluaisin olla mukana (voit valita useita)
hiihto/ ampumahiihto
yleisurheilu
painonnosto
suunnistus
talkootoiminta

veteraani
naisjaosto
lentopallo
triathlon/pyöräily

Liityn Visan jäseneksi
henkilöjäsenmaksu
(1 henkilö)
25 euroa
edustusurheilijat
10 euroa
perhemaksu
(vanhemmat sekä alle 18v lapset) 40 euroa

Iisalmen Visa
kisatoimisto
Riistakatu 11
74100 IISALMI
puh. 0440 820 621
fax. (017) 826 848

Tili

LISÄTIETOJA
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Säästöpankki Optian tilinumero: FI18 4600 1020 0194 14

Iisalmen Visa

Liikuntaa ja kilpaurheilua jo vuodesta 1904!
Iisalmen Visa on perinteikäs yleisseura, joka on toiminut yläsavolaisen urheilun
keulakuvana vuodesta 1904. Seura toimii ympäröivän luonnon kauneudesta ja
puhtaudesta voimansa ammentaen seutukunnan nuorison ja veteraanien parhaaksi.
Visa on perinteisesti ollut sekä kasvattajaseura että huippu-urheilijoita tuottava seura.
Se tarjoaa monipuolisen lajivalikoiman, koulutettuja valmentajia ja ohjaajia, uutteria
talkootyön tekijöitä sekä hyvää urheiluhenkistä seuraa kaikille puhtaasta ja rehellisestä
urheilusta kiinnostuneille iisalmelaisille ja yläsavolaisille.
Visa haluaa myös palvella koko maan urheiluelämää ottamalla resursseilleen sopivia eri
lajien arvokisoja järjestettäväkseen. Tähän sillä on käytössään rutinoitunut ja innostunut
koneisto.
Iisalmen Visa on Suomen Urheiluliiton ja Pohjois-Savon Liikunnan jäsen.
Suomen Urheiluliiton jäsenliittojen jäsenenä seura noudattaa piirin ja ao. jäsenliittojen
sääntöjä ja määräyksiä.
Jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.
Seuran johtokunta hyväksyy seuran uudet jäsenet ja päättää jäsenyyden hylkäämisestä
tai peruuttamisesta.
Jäsenedut

IISALMEN FYSIOPISTE (-5 %) fysioterapia ja hieronta
KELLO & KULTA LYYTIKÄINEN (-10 %) ei kello- eikä kultatyöt
KESPORT (-15 %)
POHJOLANKADUN NESTE (-30 %) auton pikapesu
SAVON MURTOSUOJAUS (-20 %)
WANHA KUKKAKAUPPA (-10 %)

Toimiston aukioloajat
ma 8-16, ti 8-15, ke 8-13 ja to 8-13
Kotisivu
Sähköpostiosoite

www.iisalmenvisa.com
kisatoimisto.iisalmenvisa.com

Iisalmen Visa
kisatoimisto
Riistakatu 11
74100 IISALMI
puh. 0440 820 621
fax. (017) 826 848
Informointilomake
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Jää jäsenelle ei palauteta.

Yhdistyslain 11 §:n mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa. Jos
jäsenet tai osa heistä on luonnollisia henkilöitä, on jäsenluettelon samoin kuin yhdistyksen
muidenkin henkilörekisterien pitämiseen sovellettava myös henkilötietolain säännöksiä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja tallentaa kun henkilö antaa siihen yksilöidyn,
vapaaehtoisen ja tietoisen suostumuksensa.
Jäsentietoja käytetään yhdistyksen ja jäsenten välisen suhteen hoitamiseen, jolloin
jäsenten henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus on jäsensuhteen hoitaminen.
Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia
virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa purkaa suostumus
henkilötietojensa käsittelyyn.
Tietojen virheettömyyden varmistaminen on sekä rekisterinpitäjän että rekisteröidyn
oikeusturvan tae.
Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta henkilörekisteristä henkilötietolain
10 §:ssä kuvattu rekisteriseloste. Jokaisella on oikeus pyytäessään saada nähtäväksi
rekisteriseloste rekisterin pitäjän pitämästä henkilörekisteristä.
Rekisteriseloste on jäsenistön nähtävillä Visan nettisivuilla tai kisatoimistossa
kauppakadulla.

Visan Johtokunta

Lisätietoja :

Tietosuojavaltuutetun toimistosta
puh. 010 36 16670 (neuvonta klo 9-15)
www.tietosuoja.fi

