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Mis on küpsistest?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis saadetakse veebisaidi külastamisel arvutisse. Novartis
Groupi ettevõtte (Novartis) veebisaitide küpsised teevad palju erinevaid töid, näiteks
võimaldavad teil lehtede vahel tõhusalt navigeerida, salvestavad oma eelistused ja
parandavad üldiselt oma veebisaidi kasutuskogemust.
EL-i direktiivis 2009/136 / EÜ on öeldud, et saame teie masinasse küpsiseid salvestada, kui
need on selle saidi toimimiseks hädavajalikud, kuid kõigi teiste jaoks vajame selleks teie luba.
Novartise saidid võivad kasutada mõnda mitteolulist küpsist. Me ei tee seda üksikisiku
jälgimisekskasutajate tuvastamiseks, kuid selleks, et saada kasulikke teadmisi saitide
kasutamise kohta, et saaksime neid oma kasutajate jaoks pidevalt täiustada. Ilma neid
küpsiseid kasutavatest süsteemidest saadud teadmisteta ei saaks me teenust osutada.

Kasutatavate küpsiste tüübid
Kui otsustate määrata saidi keele, fondi suuruse või konkreetse versiooni (nt suure
kontrastsusega), kasutame kasutajaliidese kohandamise küpsiseid. Pärast seadistamist ei
pea te oma saidi teisel külastusel uuesti oma eelistusi täpsustama.

Kui kasutate sisule juurdepääsu saamiseks saidi osi, mis vajavad registreerimist, paigutame
teie arvutisse autentimisküpsise. See võimaldab teil saidi nendest osadest lahkuda ja ennast
uuesti autentida. Kui teie arvutisse on installitud Adobe Flash (enamik arvutitest) ja kasutate
videopleierit, salvestame teie arvutisse „välkmeküpsise“. Neid küpsiseid kasutatakse videovõi helisisu taasesitamiseks ning kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike andmete
salvestamiseks.

Novartisile meeldib veebianalüütikateenuste abil mõista, kuidas külastajad meie veebisaite
kasutavad. Nad loendavad külastajate arvu ja räägivad meile külastajate üldisest käitumisest näiteks tuvastavad otsingumootori märksõnad, mis viivad kasutaja saidile, tüüpilise saidil
viibimise pikkuse või kasutaja vaadatud lehtede keskmise arvu. Sel eesmärgil paigutame teie
arvutisse esimese osapoole analüüsi küpsise.

Samuti võime veebistatistika jälgimiseks kasutada selliseid teenuseid nagu Google Analytics.
Sel juhul paigutab Google teie arvutisse „kolmanda osapoole küpsise”. See kehtib ka siis, kui
kasutame Google Mapsi.

Kõiki nende küpsiste abil kogutud andmeid hoiab ja haldab Novartis või üks tema
usaldusväärsetest sidusettevõtetest riikides, kus Novartis tegutseb.
Lisateabe saamiseks või Novartise poole pöördumise kohta lugege palun Novartise andmete
privaatsust Poliitika.

Kuidas küpsiseid kontrollida

Kui te ei soovi küpsiseid saada, saate oma brauserit muuta nii, et see teavitaks teid küpsiste
saatmisest või keelduksite küpsistest üldse. Samuti saate kustutada juba seatud küpsised.

Kui soovite oma seadmes seatud veebibrauseri küpsiseid piirata või blokeerida, saate seda
teha oma brauseri seadete kaudu; teie brauseri spikrifunktsioon peaks teile seda tegema.
Teise võimalusena võiksite külastada veebisaiti www.aboutcookies.org [2] [20], mis sisaldab
põhjalikku teavet selle kohta, kuidas seda teha paljudes töölauabrauserites. Kuid kui te ei
nõustu meie küpsistega, ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki oma brauseritarkvara või
meie veebisaidi funktsioone
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