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Niniejsza Polityka prywatności dotycząca ciasteczek od-
nosi się do wszystkich stron internetowych należących 
do KarmaJoga – Aleksandra Duda. 

Korzystając ze stron KarmaJoga, wyrażasz zgodę na 
używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką ciasteczek. 
Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, 
powinieneś odpowiednio zmienić ustawienia swojej 
przeglądarki lub zrezygnować z korzystania ze strony 
KarmaJoga.

co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki zapisywane 
i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub 
smartfonie, podczas gdy odwiedzasz różne strony w inter-
necie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony interne-
towej, z której pochodzi, ma określoną „długość życia”  
(to znaczy czas istnienia) oraz przypadkowo wygenerowa-
ny unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z jakiej 
następuje połączenie ze stroną internetową.

do czego używamy ciasteczek?

KarmaJoga używa ciasteczek w różnych celach:

• by strony działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu 

• aby lepiej dopasować treści do Twoich oczekiwań oraz-
zainteresowań

•  do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, 
które pozwalają nam zrozumieć, jak ludzie używają 
naszych stron i pomagają poprawić ich funkcjonalność  
i zawartość.

•  nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na 
podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

jak długo przechowywane są dane  
w ciasteczkach?

Na stronach KarmaJoga mogą być używane dwa rodzaje 
ciasteczek: - sesyjne oraz stałe. Ciasteczka sesyjne 
pozostają na Twoim urządzeniu jedynie, gdy korzystasz 
z naszych stron. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim 
urządzeniu dopóki nie upłynie ich czas życia lub dopóki 
ich nie usuniesz.

czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak, korzystając ze stron KarmaJoga możesz otrzymywać 
ciasteczka pochodzące od współpracujących z KarmaJoga 
podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook, 
Twitter.

czy mogę zablokować ciasteczka?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo 
ustawiona na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. 
Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby 
ciasteczka były blokowane w całości lub w części, np. od 
stron trzecich. Możesz też otrzymywać komunikat za 
każdym razem, gdy ciasteczka są wysyłane na Two-
je urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz 
używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie 
wpłynąć na wygodę korzystania ze stron KarmaJoga, 
na przykład możesz nie móc odwiedzić pewnych obsza-
rów stron. Uniemożliwisz nam także zbieranie anoni-
mowych informacji na temat używania naszych stron  
w celu stałego poprawiania zawartości stron.

jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

•  Przeglądarka Opera 

• http://help.opera.com/Mac/12.10/en/cookies.html

•  Przeglądarka Firefox

• https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-
-disable-cookies-website-preferences

•  Przeglądarka Google Chrome

• https://support.google.com/chrome/
answer/95647?hl=en

•  Przeglądarka Internet Explorer

• https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/
how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

•  Przeglądarka Safari

• https://support.apple.com/kb/
PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
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