
PRISTOPNA IZJAVA

Ime:

Priimek:

Dekliški priimek:

Spol: M Ž

Datum rojstva:

Davčna številka:

Domači naslov (ulica):

Poštna številka in kraj:

Mobilni telefon:

Elektronski naslov:

Športno društvo (klub):

Podatki o članu (izpolni s tiskanimi črkami)

SPINS
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 4341 250 / 280 / 283
Fax: +386 1 4341 292 / 2317 298 OBRNI !



ŽELIM SE VČLANITI V:
SPINS
Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije

S podpisom te pristopne izjave sprejemam statut in program Sindikata profesionalnih igralcev 
nogometa Slovenije (SPINS), v katerega se včlanjujem. Zavezujem se plačevati članarino in 
dovoljujem njeno odtegovanje od plače (trajnik) v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in akti 
sindikata, v katerega se včlanjujem ter dovoljujem, da se moji osebni podatki zbirajo za namene 
določene z aktom sindikata SPINS.

Igralec se s podpisom pristopne izjave v sindikat SPINS strinja, da neodplačno prenese na SPINS 
oziroma SPINS-u podeli, v spodaj dogovorjenem obsegu, vse pravice oziroma upravičenja za 
komercialno izkoriščanje svoje osebnosti ter v tem smislu SPINS-u dovoljuje:

a.) da SPINS v spodaj dogovorjenem obsegu v svojem imenu in za svoj račun komercialno 
izkorišča in tretjim osebam dovoljuje komercialno izkoriščati osebnost Igralca;
b.) da SPINS v spodaj dogovorjenem obsegu upravlja s pravicami oziroma upravičenji, ki so 
predmet tega soglasja, jih prenaša na tretje osebe, kolikor je to zakonsko dopustno, in v ta 
namen v svojem imenu in za svoj račun, sklepa pravne posle s tretjimi osebami.

Prenos oziroma dovoljenje iz odstavka 1. velja v naslednjem obsegu:

- za uporabo Igralčeve podobe ali dela podobe v kakršni koli obliki (npr. v obliki video posnetka, 
fotografije, risbe, slike, karikature, računalniškega lika, tridimenzionalnega objekta), osebnega 
imena, vzdevka, glasu, podpisa ali katerega koli drugega atributa osebnosti, osebnega 
podatka ali predmeta, na podlagi katerega je Igralca mogoče identificirati ali pri povprečnem 
potrošniku vzbuditi asociacijo nanj;
- v zvezi z nastopi ali kakršnimi koli drugimi aktivnostmi Igralca v nogometni reprezentanci 
Slovenije;
- za kakršne koli komercialne namene;
- neomejeno (za vse države ali dele posamezne države);
- za čas veljavnosti članstva v sindikatu SPINS.

Prenos oziroma dovoljenje iz odstavka 1.  je izključno (ekskluzivno) v sledečem obsegu:

a.) SPINS je edini, ki sme komercialno izkoriščati osebnost Igralca ali takšno komercialno 
izkoriščanje dovoliti kateri koli tretji osebi;
b.) Igralec ne sme brez predhodnega pisnega soglasja SPINS-a nobeni tretji osebi dovoliti 
komercialno izkoriščati svoje osebnosti oziroma na tretjo osebo prenesti ali ji podeliti pravic za 
komercialno izkoriščanje svoje osebnosti. Dovoljenje, prenos ali podelitev pravic v nasprotju s 
prejšnjim stavkom nima pravnega učinka.

Igralec sindikatu SPINS dovoljuje objavo svojega imena in priimka, datuma in kraja rojstva, 
državljanstva, fotografije in telesnih značilnosti (višina, teža, spol) na spletnih straneh sindikata 
SPINS in SŠS.
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Kraj in datum Podpis


