
 

X 

Kahden seuran jäsenen suositukset / Recommendation from two members of the society: 
You can also submit your application to the secretary of the local society for recommendations: secretary@oulubio.org 

 

 
JÄSENHAKEMUSKAAVAKE / MEMBERSHIP APPLICATION FORM 

 
Haen täten jäsenyyttä / I hereby apply membership in: 

 
Societas Biochemica, Biophysica et Microbiologica Fenniae ry (BioBio-Society) 

 
 
* pakolliset tiedot / mandatory information 

 
* Nimi / Name:________________________________________________ 
 
* Osoite / Address:____________________________________________ 
 
* Sähköposti / E-mail:__________________________________________ 
 (jäsenmaksulaskuja ja jäsenpostia varten / for membership fee invoices and member circulars) 

 
 Toimipaikka / Affiliation:_______________________________________ 
 
 Oppiarvo / Degree:____________________________________________ 
 
 Syntymävuosi / Year of birth: ___________________________________ 
 

 

 

Tieteenala / Discipline of interest (0-2)                                                    
 

  Biokemia / Biochemistry 
  Biofysiikka / Biophysics 
  Mikrobiologia / Microbiology 
  Virologia / Virology 
  Ravitsemustiede / Food science 
  Kasvien molekyylibiologia / Plant Molecular Biology 
  Peptidi / Peptide 
  Glykotutkimus / Glycoscience 
  Proteomiikka / Proteomics 

 
 
 

Alajaosto / Subdivision (0-3)                                                    
 

  Finnish Peptide Society 
  Finnish Proteomics Society 
  Oulun Biotieteellinen Seura  

      /Bioscientific Society of Oulu 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
__________________________________ 

 

 
__________________________________ 

pvm, allekirjoitus ja nimenselvennys / 
date, signature and name in block letters 

pvm, allekirjoitus ja nimenselvennys / 
date, signature and name in block letters 

 
 
 
 

Please email the filled form to: secretary@oulubio.org 
The Biobio-society collects an annual membership fee of 28 euros. 

Applications are accepted by the board of the Biobio-society. 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Yllä pyydetyt tiedot kirjataan Biobio-seuran jäsenrekisteriin. Tietoja käytetään ainoastaan seuran tarpeisiin ja seuralle sen säännöissä määriteltyjen 

tehtävien toimeenpanemiseksi. Seuran jäsenrekisteriä ei luovuteta eteenpäin ja siihen kirjattuja henkilötietoja käsitellään ainoastaan seuran 
olennaisen toiminnan edellyttämiseksi, aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Jäsenrekisteriä ylläpitää seuran sihteeri. Jäsenillä on oikeus, 
milloin tahansa, saada tietoonsa heistä kirjatut tiedot, oikeus vaatia siirtämään tai poistamaan tiedot sekä oikeus vastustaa heistä kerättyjen 

tietojen käsittelyä. On kuitenkin huomioitava, että tietojen poistaminen/käsittelyn kieltäminen johtaa jäsenyyden päättymiseen.  
 
The information asked above will be registered in the member register of the society. The information is utilized only for the needs of the society 

to fulfil the tasks defined in the rules for the society. The member register is not shared onward and the registered personal data will be processed 
only to ensure the essential functions of the society and always in accordance with data protection legislation. Member register is administrated 
by the secretary of the society. Members are entitled to, at any time, be informed about their personal data stored in the register, to claim the data 

to be transferred or deleted, and to oppose the procession of their data. However, it should be noted that deletion/opposition to the processing of 
data will result in cancellation of membership.  
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