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Pravna obvestila

Politika varovanja osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega društva. Vse naše
spletne aktivnosti so v skladu z Evropsko zakonodajo (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC in
Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189 in Zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih dobimo o vas, kadar
obiščete našo spletno stran.

Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov
Osebni podatek je informacija, ki vas identificira: vaše ime, priimek, elektronski ali navadni
naslov. Društvo Alkion ne zbira vaših osebnih podatkov razen, kadar vi to omogočite, tj. ob
naročilu izdelkov ali kadar se naročite na naša e-obvestila.

Kupci z naročilom blaga ali prijavo na tečaj z izpolnjeno prijavnico in potrditvijo dovoljujejo
obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so jih navedli na prijavnici, za zgoraj
opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, imajo
pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da popravijo ali posodobijo svoje
podatke oziroma, da zahtevajo da društvo Alkion trajno ali začasno preneha uporabljati njihove
osebne podatke.

Za potrebe poslovanja na www.krijatantra.com zbiramo uporabnikove podatke, ki so običajno
omejeni na e-poštni naslov, ime in priimek, naslov in kraj bivanja, kontaktno telefonsko številko
in nekatere ostale podatke, ki jih uporabniki vnesejo v obrazce na tem spletnem mestu.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik, ki mora poskrbeti za varnost
svojega uporabniškega imena in gesla.

Uporaba in širjenje osebnih podatkov
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Društvo Alkion bo uporabilo vaše osebne podatke izključno zaradi tehničnih razlogov
administracije na spletni strani, da vam zagotovi dostop do posebnih informacij ali za splošno
komuniciranje z vami. Društvo Alkion ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretji stranki ali
jih kakor koli tržila drugje, razen če posredovanja podatkov tretji stranki izrecno dovolite. Osebe,
ki imajo v imenu društva Alkion dostop do vaših podatkov so zavezani k spoštovanju vaših
zaupnih podatkov in obvezani po sporazumu o zaupnosti.

Svoboda izbire
Informacije, ki jih o sebi posredujete društvu Alkion, nadzorujete vi. Če se odločite, da nam
vaših podatkov ne boste posredovali, potem do nekaterih spletnih mest na strani ne boste imeli
dostopa.

Uporabniki, ki se želijo odjaviti od naših e-obvestil, lahko pišejo na info[AT]kriyatantra.com. Če
se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka),
vas prosimo, da nas obvestite o spremembah na info[AT]kriyatantra.com.

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)
Kadar koli dostopate na spletno stran kriyatantra.com, se splošni, neosebni podatki (uporabniki
spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani)
avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti
naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje
obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Piškotki
Piškotki so neopazni dokumenti, ki so začasno shranjeni na vašem trdem disku in omogočajo
naši strani prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete našo spletno stran.
Piškotke uporabljamo le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo naše spletne strani.
Več o piškotkih na naši strani.
Pogosta vprašanja o piškotkih (informacijski pooblaščenec).

Varnost
Društvo Alkion ščiti vaše osebne podatke pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem,
manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.
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Mladoletne osebe
Društvo Alkion močno priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke varnega
in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele
prenašati kakršnih koli osebnih podatkov na naše spletne strani brez dovoljenja staršev ali
skrbnikov. Društvo Alkion ne bo nikoli zavestno zbiralo osebnih podatkov od mladoletnih oseb
ali jih kakor koli uporabila ali jih razkrila tretji stranki brez njihovega dovoljenja.

Povezave do drugih spletnih strani
Izjava o varovanju osebnih podatkov se nanaša na strani www.kriyatantra.com, ki jo ima
društvo Alkion. Spletne strani na tej strani lahko vsebujejo povezave do drugih spletnih strani,
za katere ta izjava o varovanju osebnih podatkov ne velja. Ko zapuščate našo spletno stran, si
zato preberite izjave o varovanju osebnih podatkov vsake spletne strani, ki zbira osebne
identifikacijske podatke.

Pravica do obveščenosti
Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali kako so
vaši osebni podatki obravnavani, se lahko brez zadržkov obrnete na naš naslov.

Na podlagi vaše zahteve vas bomo nemudoma obvestili - pisno in v skladu s primerno
zakonodajo - kateri osebni podatki, če sploh kateri, so bili zbrani med obiskom spletne strani
kriyatantra.com.

Objava sprememb
Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena v tej izjavi o
varovanju osebnih podatkov, na vstopni strani kriyatantra.com in na drugih ustreznih mestih.

Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo na spletišču kriyatantra.com, bodo razkriti le, če je taka
obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred
sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov društva
Alkion - društvo za duhovne dimenzije.
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Vaša privolitev
Z uporabo naših spletnih strani soglašate z objavljenimi pravili. O spremembah pogojev in pravil
vas bomo sproti obveščali na naših straneh.

Upravitelj spletne strani kriyatantra.com, društvo Alkion - društvo za duhovne dimenzije, je v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih
podatkov svojih uporabnikov. V skladu s tem podatkov o uporabnikih brez njihove posebne
privolitve ne bo predal, prodal ali zamenjal z nobeno tretjo osebo.

Odgovornost društva Alkion - društvo za duhovne dimenzije
Društvo Alkion - društvo za duhovne dimenzije, se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru
svojih zmožnosti skrbelo za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh.

S tem ni izključena možnost za pojav napak med objavljenimi vsebinami. Informacije
posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj društvo ne more
prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

Varstvo avtorskih pravic
Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je društvo Alkion - društvo za
duhovne dimenzije nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu
(besedila, fotografije, skice, avdio-video posnetki, računalniški programi) objavljenimi na spletni
strani www.kriyatantra.com, razen kadar je pri posameznih artiklih, ki so na prodaj preko teh
spletnih strani, kot nosilec avtorskih pravic označen drug pravni subjekt. To pomeni, da je brez
pisnega dovoljenja društva Alkion - društvo za duhovne dimenzije (oziroma drugega nosilca
avtorskih pravic) prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli
razširjanje teh vsebin v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje
avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za
ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in
avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v
omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.
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