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MANDORLASI: Politika zasebnosti (GDPR)                                                              

Namen zbiranja osebnih podatkov 
Ta spletna stran služi za širjenje ZAVESTI in o uveljavljanju novih postulatov v Vodnarjevi 
dobi, o korakih do samozavedanja in udejanjanja življenjskega namena posameznikov in 
človeštva kot celote, o pomenu  simbolov in objavah mojstrskih modrosti ter seznanjanju 
javnosti s pomembnimi informacijami o prehodu v cca 2000 let prihajajočo Vodnarjevo 
dobo. 

Katere osebne podatke zbiramo 
Na spletni strani objavljamo izsledke večletnega duhovnega raziskovanja, uvidov in izkušenj 
skupine posameznikov, izražene s simboli, fotografijami, teksti in gibi.  K tovrstni vsebini so 
dodane tudi razne informacije iz drugih verodostojnih objav. Vse uporabljene objave  na tej 
spletni strani, so povzete ali neposredno povezane ( http//….) z javno dostopnimi objavami .  
 
Vse objave in vse vsebine so objavljene z enim samim namenom, in sicer za širjenje ZAVESTI 
o ŽIVLJENJU. 
Na spletni strani je objavljen tudi  kontakt osebe, ki upravlja to spletno stran, kar zagotavlja 
kredibilnost vsebine in objav na tej spletni strani. 

Piškotki 

Ob prvem obisku naše spletne strani, se vam lahko naloži le en piškotek, ki ga uporablja naša 
spletna stran, to je piškotek za shranjevanje nastavitev vaše izbire jezika na spletni strani. 
Privolitev ali zavrnitev uporabe piškotkov ne bo bistveno vplivala na brskanje po naši spletni 
strani. Ostalih podatkov z uporabo piškotkov ne zbiramo. 

Analize 
Uporablja se Google orodje  za analizo obiskov spletne strani ali optimizacijo le-te. 

S kom delimo vaše podatke 
Vse vsebine in objavljeni podatki so javno dostopne razen tistih, ki so posebej za člane 
Centra VD.  

Kako dolgo hranimo vaše podatke 
Podatki se hranijo v skladu z danimi soglasji, do preklica soglasja oziroma toliko časa kot je 
določeno v zakonskih okvirjih. 

Pravice glede objave podatkov in vsebin 
V vsakem trenutku lahko SO-ustvarjalci vsebin te spletne strani predlagate popravek, 
spremembo, omejitev, ugovor oziroma izbris podatkov objavljenih na naši spletni strani tako, 
da pošljete sporočilo na elektronski naslov: mandorlasi915@gmail.com za kar je potrebno 
navesti povezave, kjer se ti podatki oziroma fotografije nahajajo. 
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Povezave do drugih spletnih mest (YouTube, Facebook, druga socialna omrežja in spletne 

strani) 
Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki jih upravljajo tretje osebe. 
Opozarjamo vas, da ob obisku teh povezav pregledate politiko zasebnosti in varnosti teh 
zunanjih spletnih mest. V vsakem primeru pa naj uporabnik preveri politiko zasebnosti teh 
zunanjih spletnih mest, preden jim posreduje svoje osebne podatke. 

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov (“DPO”) 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (“DPO”) za skrbnica tr spletne strani. Na njo 
se lahko obrnete v primeru kakršnihkoli vprašanj glede vaših pravic v meniju »kontakt« 


