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Information om cookies på Sandoz webbplatser

[1]

Vad är en cookie?
Cookies är små textfiler som skickas till din dator när du besöker en webbplats. Cookies från
Sandoz webbplatser har många olika funktioner, till exempel att underlätta navigering mellan
olika sidor, spara dina inställningar och förbättra upplevelsen av en webbplats.
Enligt EU:s direktiv 2009/136/EG har vi rätt att lagra cookies på din dator om de är
nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men för alla andra typer av cookies krävs ditt
tillstånd.
På Novartis webbplatser används vissa cookies som inte är nödvändiga. Syftet med dessa är
inte att spåra eller identifiera enskilda användare, utan att få användbar information om hur
webbplatserna används så att vi kan fortsätta att förbättra dem för våra användare. Utan den
information som vi får från systemen där dessa cookies används skulle vi inte kunna erbjuda
de tjänster vi har idag.

Typer av cookies som vi använder
Om du vill ställa in språk, teckensnittsstorlek eller en viss version av webbplatsen (t.ex.
högupplöst) använder vi ”cookies för anpassning av användargränssnittet”. När du har ändrat
inställningarna behöver du inte göra det igen när du besöker webbplatsen nästa gång.
Om du använder delar av webbplatsen där du måste registrera dig för att få tillgång till
innehållet placerar vi en ”autentiseringscookie” på din dator. Med hjälp av den kan du lämna
de sidorna och komma tillbaka till dem utan att behöva ange dina uppgifter igen.
Om Adobe Flash är installerat på din dator (finns på de flesta datorer) och du använder
program för videouppspelning, lagrar vi en ”flash-cookie” på din dator. Sådana cookies
används för att lagra data som behövs för att spela upp video- eller ljudfiler och spara
användarens inställningar.
Vi vill gärna veta hur besökarna använder våra webbplatser med hjälp av webbanalystjänster.
Sådana tjänster räknar antalet besökare och ger oss information om deras aktivitet, till
exempel vilka sökord på sökmotorer som gör att besökare hittar webbplatsen, hur länge en
besökare normalt stannar på sidan eller hur många sidor en användare besöker i genomsnitt.
I detta syfte placerar vi en ”förstapartscookie för analys” på din dator.

Vi kan även använda tjänster som Google Analytics för att spåra webbstatistik. I sådana fall
placerar Google en ”tredjepartscookie” på din dator. Detsamma gäller när vi använder Google
Maps.
Data som samlas in med hjälp av dessa cookies lagras och hanteras av Sandoz eller någon
av företagets avtalspartner i de länder där Sandoz är verksamma.
Mer information och kontaktuppgifter till Sandoz finns på sidan Policy för skydd och hantering
av personuppgifter [2].

Kontrollera cookies
Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra webbläsarens inställningar så att du får
information om när cookies skickas till din dator, eller så kan du välja att inte ta emot cookies
alls. Du kan också ta bort cookies som redan har installerats.
Om du vill begränsa eller blockera användningen av webbläsarcookies på din dator kan du
ändra webbläsarens inställningar. I webbläsarens hjälpfunktion finns information om hur du
går tillväga. Du kan också besöka www.aboutcookies.org [3] (extern länk), där det finns utförlig
information om hur du ändrar inställningarna hos en mängd olika webbläsare.
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