
Smernice skupnosti Tokee 
 
Profilne slike, golota in spolne vsebine  
Tokee je ustanovljen za namen spoznavanja, druženja in širjenja kroga 
prijateljev, zato bodite iskreni ter spoštljivi in objavljajte samo profilne 
slike, na katerih ste vi oz. pripadajo vam. Poizkusite ohraniti stvari 
okusne in primerne za javno objavo (brez golote, brez spolne in erotične 
vsebine...). Provokativna in žaljiva vsebina objav ni primerna. Fotografije, 
ki kršijo ta pravila, bodo lahko izbrisane, v najresnejših primerih pa imajo 
lahko za posledico odstranitev uporabniškega računa. 

Nasilje ali nazorna nedopustna vsebina 
Tokee ne dopušča nasilnih, nazornih ali obscenih fotografij (ljudi ali 
živali).  ali profilov, ki vsebujejo sovražni govor. Takšne vsebine bodo 
nemudoma odstranjene, uporabniku pa prepovedan nadaljnji dostop 
do uporabniškega računa.  

Otroci brez spremstva 
Objava fotografij otrok brez spremstva polnoletne osebe niso dovoljene 
(v tem primeru govorimo o fotografijah za vaš profil), četudi je to 
fotografija iz vaše mladosti. To pravilo obstaja, da z njim zaščitimo 
otroke, saj je njihova varnost pomembnejša kot vaša prisrčnost iz 
preteklih let. Pridržujemo si pravico, da odstranimo take fotografije. 

Kršenje avtorskih pravic  
Če fotografija ne pripada vam (niste na sliki vi), ne spada na vaš Tokee 
profil. Katerikoli del vsebine vašega profila, za katerega velja, da je 
lastnik avtorskih pravic nekdo drug (in vam ni dal pravice za uporabo) 
lahko izbrišemo. 

Telefonske številke in osebni podatki 
Prosimo, da ne objavljate telefonskih številk na vašem Tokee profilu. 
Tokee omogoča funkcijo obojestranskega všečkanja, kar pomeni da 
morata dve osebi potegniti desno na profilu (eden drugega), da bi se 
povezali. Na ta način se osebi povežeta in si osebne podatke lahko 
delita zasebno. Osebni podatki katerekoli vrste, kot so telefonske 
številke, EMŠO, naslovi, šifre ali finančni podatki so predmet za 
odstranitev in imajo lahko za posledico prepoved nadaljnjega dostopa 
do Tokee. 

 



Neprimerno izražanje  
Če nečesa ne bi rekli človeku v obraz, tega ne recite niti na vašem 
Tokee profilu. Vedite, da je na drugi strani vašega zaslona prav tako 
človek, do katerega bodite spoštljivi. Če boste postali nespoštljivi, 
žaljivi, grozeči ali nevljudni do drugih uporabnikov, si pridržujemo 
pravico, da vam preprečimo nadaljnji dostop do Tokee. 

Sovražni govor 
Do sovražnega govora vodimo politiko ničelne tolerance. Vsakršna 
vsebina, ki spodbuja ali zagovarja nasilje proti posameznikom ali 
skupinam na osnovi rase ali etnične pripadnosti, religije, invalidnosti, 
spola, starosti, državljanstva, spolne usmerjenosti ali spolne identitete,  
je strogo prepovedana in ima za posledico lahko trajno prepoved 
dostopa do Tokee. 

Nadlegovanje  
Kakršnakoli poročila o zalezovanju, grožnjah, nasilništvu, ustrahovanju, 
vdorih v zasebnost ali razkritju osebnih podatkov drugih oseb jemljemo 
zelo resno. To pomeni, da je prepovedano delati posnetke zaslona s 
profili drugih oseb ali pogovorov ter javna objava ali širjenje le-teh. 
Tokee si pridržuje pravico do prepovedi dostopa kateremukoli 
uporabniku, ki je izkazal grozeče, zlonamerno ali škodljivo vedenje do 
drugih uporabnikov. 

Goljufije  
Tokee vodi politiko ničelne tolerance do plenilskega vedenja v vseh 
oblikah. Vsakdo, ki bo poizkušal pridobiti osebne podatke drugih 
uporabnikov za namene goljufij ali protizakonitih dejavnosti, je lahko 
deležen prepovedi dostopa. Prav tako lahko Tokee prepove dostop 
vsakemu uporabniku, ki deli podatke o svojih finančnih računih (PayPal, 
Mastercard, Visa…) z namenom prejemanja denarja od drugih 
uporabnikov. 

Spam  
Ne objavljajte lažnih profilov in k temu ne nagovarjajte drugih 
uporabnikov Tokee. Če je namen vašega sporočila usmerjanje oseb na 
zunanje spletne strani s spletno povezavo, kršite naše splošne pogoje 
uporabe in vam zaradi tega lahko prepovemo dostop do Tokee. 

Prosimo, da spoštujete navedeno. Želimo vam obilo užitkov in lepih 
trenutkov ob navezovanju stikov ter spoznavanju novih prijateljev v 
aplikaciji Tokee. 
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