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IZPISNICA 

 
  (član-ica) 

IME IN PRIIMEK:____________________________________________________ SPOL:______________ 
 
DATUM ROJSTVA:_____________________ EMŠO:___________________________________________ 
 
KRAJ ROJSTVA:_____________________________________ DRŽAVLJANSTVO:___________________    
 
NASLOV BIVALIŠČA:__________________________________________  POŠTA:___________________ 
 
TELEFON-GSM:____________________ E-naslov:____________________________________________ 
 
IZPISUJEM SE IZ SKUPINE:_______________________________________________________________ 
 
(skrbnik oz. zak. zastopnik) 
IME IN PRIIMEK: _______________________________________________________________________ 
 
TELEFON-GSM:____________________ E-naslov:____________________________________________ 
 
 
 
Spodaj podpisani (zakoniti zastopnik-skrbnik mladoletnega člana - manj kot 15 let) se 
izpisujem iz Športnega društva Partizan Renče.  
 
Soglašam, da sme društvo javno objavljati skupinske ali individualne posnetke na 
fotografijah, videoposnetke, zvočne ali filmske posnetke javnih nastopov, taborov ali 
drugih akcijah, ki jih organizira društvo na društveni spletni strani, v društvenih 
prostorih in društvenih publikacijah ter ostalih medijih še naprej kljub mojemu izstopu 
iz športnega društva. Soglašam, da društvo hrani in uporablja moje podatke, ki se 
nanašajo na čas članstva v društvu izključno za namen vodenja seznama vadečih v 
društvu in v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, statutom in ostalimi 
pravilniki društva. 
 
 
Zavedam se, da mi z dnem izstopa prenehajo vse ugodnosti in pravice ter dolžnosti, 
ki jih nudi društvo ostalim članom. Za dan izstopa se šteje datum prejema izpisnice 
v društvu. 
  
 
 
 
Renče, _________________             ________________________________            
                                                                 Podpis člana ali zakonitega zastopnika 
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