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Övriga kontaktuppgif ter (t .ex. Telefonnummer under arbetstid, e-postadress

Datum för uppgörandeLäs ifyllningsanvisningarna före du fyller
i registerbeskrivningen. Använd vid behov bilagor.

Övriga kontaktuppgif ter ( t.ex. Telefonnummer under arbetst id, e-postadress)

Adress
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Denna anvisning kan stängas genom att klicka på övre hörnet. Öppna anvisningen igen genom att klicka på anvisningsikonen. OBS! IKONEN SKRIVS INTE UT PÅ HANDLINGEN OM DET INTE FINNS ETT KRYSS I RUTAN  ”Annotations” I PUNKTEN ”Print Range” PÅ UTSKRIFTSMENYN. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta  markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentskombi- nationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknappen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blankettens egen tangent när blanketten är klar och du vill mata ut den. Blanketten kan tömmas med hjälp av knappen ”Töm blanketten”. 
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	tyhjennys: 
	pvm: 
	nimi: ICE TEAM RASEBORG
	osoite: PUNATULKUNKUJA 2 A 3, 10640 DRAGSVIK
	yhteystiedot: puheenjohtaja(at)iceteam.fi, +358 50 511 5377
	nimi2: Saara Sjöblom
	osoite2: MANGÅRDSVÄGEN 355, 10300 KARIS
	yhteystiedot2: saara(at)myhome.fi
	rekisteri: MEDLEMSREGISTER
	tarkoitus: Personuppgifter insamlas, behandlas och används med medlemmens samtycke för upprätthållande av Ice Team Raseborg rf:s medlemsregister och i anslutning till föreningens verksamhet i enlighet med 8 § i personuppgiftslagen.
	tietosisältö: Personuppgifter insamlas och behandlas av Ice Team Raseborg rf. Registrets uppgiftskällor är de uppgifter som insamlats av medlemmarna själva.Uppgifter som registreras är:- förnamn- efternamn- gatuadress- postnummer- postanstalt- e-postadress- telefon- fotografi
	tietolähteet: De uppgifter som medlemmen eller hans eller hennes vårdnadshavare har gett.
	luovutukset: En del av uppgifterna överlåts i samband med föreningens verksamhet till andra föreningar, främst namnuppgifter.
	siirto: Uppgifter överlåts inte.
	manuaali: Registret upprätthålls i pappersformat. Åtkomsten till medlemsuppgifter skyddas fysiskt så att uppgifterna och det register de innehåller används bara av de personer till vilkas uppgifter det hör att använda dem.
	atk: Registret upprätthålls även i  datatekniskt registrerat format. Datasystemet är tekniskt skyddat på bästa möjliga sätt så att endast de personer till vilkas uppgifter det hör att hantera systemet och det register det innehåller kommer åt dem.Det är förbjudet att kopiera registret (även delar av det) och sända det i datanät. 
	tulostus: 


