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Mis on küpsis?
Küpsised on väiksed tekstifailid, mis edastatakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse.
Novartise kontserni (Novartise) veebisaitide küpsistel on väga erinevad ülesanded, näiteks
võimaldavad need Teil lehekülgi mugavalt kasutada, salvestades Teie eelistused ja
parandades veebisaidi kasutamise üldist kogemust.
Euroopa Liidu direktiivi 2009/136/EÜ alusel võime küpsiseid Teie arvutis salvestada, kui need
on selle veebisaidi töötamiseks vajalikud. Salvestamiseks mis tahes teistel eesmärkidel
vajame aga Teie luba.
Novartise veebisaitidel võidakse kasutada ka selliseid küpsiseid, mis hädavajalikud ei ole.
Nende eesmärk ei ole kasutajate jälgimine ega tuvastamine, vaid veebisaidi kasutamise kohta
teabe kogumine, et saaksime seda oma kasutajate jaoks paremaks muuta. Ilma küpsiseid
kasutavatest süsteemidest saadava teabeta ei oleks meil võimalik pakkuda teenuseid, mis
meie veebisaidil praegu saadaval on.
Kasutatavate küpsiste tüübid
Kui soovite muuta lehekülje keelt, kirjasuurust või kuvatavat versiooni (nt valida kõrge
kontrastsusega lehekülge), kasutame selleks kasutajaliidese kohandamise küpsiseid. Kui
olete sellised valikud ühe korra teinud, ei ole neid veebisaiti uuesti külastades vaja korrata.
Kui kasutate veebisaidi selliseid lehekülgi, millele avamiseks on vaja ennast registreerida,
paigaldame Teie arvutisse autentimise küpsise. Nii on Teil võimalik neid lehekülgi korduvalt
külastada ilma, et peaksid ennast iga kord uuesti autentima.
Kui Teie arvutisse on installeeritud Adobe Flash (mis enamikes arvutites on) ja kasutate
videomängijat, paigaldame Teie arvutisse flash küpsise. Seda on vaja nende andmete
salvestamiseks, mis võimaldavad esitada video- või helifaile ning jätta meelde Teie eelistused.
Novartis tahab teada, kuidas külastajad meie veebisaite kasutavad, mistõttu kasutame
veebianalüütika teenuseid. Nende eesmärk on lugeda kokku külastajate arv ja esitada üldist
teavet nende käitumise kohta, näiteks tuvastades otsingumootoris kasutatud märksõnad, mis
neid meie veebisaidile juhatasid, lehekülje külastamise pikkuse või külastatavate lehekülgede
keskmise arvu. Selleks paigaldame Teie arvutisse esimese osapoole analüütika küpsise.
Samuti võime kasutada teenuseid nagu Google Analytics, mis jälgib veebistatistikat. Sellisel
juhul paigaldab Google Teie arvutisse kolmanda osapoole küpsise, mida kasutatakse näiteks
ka Google Maps teenuse puhul.

Küpsistega kogutud andmeid hoiustatakse ja hallatakse Novartise või mõne meie usaldatud
sidusettevõtte poolt riigis, kus Novartis tegutseb.
Rohkem teavet küpsiste kohta ja Novartise kontaktandmed leiad Novartise
andmekaitsepoliitikast [2].
Kuidas küpsiseid kontrollida?
Kui Te ei taha küpsiseid saada, võite oma brauseri seadistada selliselt, et arvuti teavitab Teid
küpsiste edastamisest või keeldub nende paigaldamisest. Kustutada on võimalik ka
varasemalt paigaldatud küpsiseid.
Kui soovite piirata või blokeerida Teie seadmesse paigaldatavaid küpsiseid, saate seda teha
oma brauseri seadete kaudu – selleks saate abi oma brauseri Help (Abi) funktsioonist. Samuti
võib abi olla leheküljest www.aboutcookies.org (väline link) [3], kus on põhjalikult kirjeldatud
küpsiste kontrollimist erinevate brauserit kasutamisel.
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