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Tietosuojalausunnot

[1]

Tietosuojalausunto tälle sivustolle [2]
Novartis – yleinen tietosuojailmoitus yhteistyökumppaneille [3]
Tietosuojailmoitus - Lääketurvatoiminta, lääkeinformaatiopalvelu ja tuotevalitukset [4]
Novartis – general privacy notice for business partners [5]

Evästeet
Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin
verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.
Miksi evästeitä käytetään?
Evästeet toimivat Novartiksen verkkosivustoilla muistina. Ne tunnistavat tietokoneesi, kun tulet
sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja
parantavat siten sivuston käyttökokemusta.
Mitä evästeitä Novartis käyttää?
Jos muutat sivuston kieltä tai tekstin kokoa tai jos luet mieluiten muulla tavalla erityistä
versiota (esimerkiksi suuri kontrasti), käytämme ”käyttäjäkohtaista evästettä”. Se muistaa
aiemmat valintasi, eikä sinun tarvitse tehdä samoja valintoja uudestaan käyttäessäsi sivustoa.
Joidenkin Novartiksen verkkosivuston osien käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä.
Tällaisilla sivuilla käytämme ”todentavaa evästettä”. Sen ansiosta voit liikkua sivulla eteen- ja
taaksepäin ilman rekisteröitymistä uudelleen.
Jos tietokoneellasi on Adobe Flash -ohjelma ja käytät verkkosivuston videosoitinta,
tietokoneellesi tallennetaan ”Flash-evästeitä”. Näitä evästeitä käytetään video- ja
äänimateriaalin toistamiseen tarvittavan datan ja omien valintojesi tallentamiseen.
Tavoitteenamme on ymmärtää, kuinka verkkosivustollamme kävijät käyttävät sivustoa.
Käytämme ”analyysievästettä” kävijämäärien laskemiseen, sivujen käytön tarkkailuun ja tälle
sivustolle johtaneiden hakusanojen tunnistamiseen. Sivuston käyttöä analysoimalla pystymme
tekemään sivustosta entistä helppokäyttöisemmän.

Verkkosivustomme voi käyttää Google Analytics -ohjelmaa. Google sijoittaa tietokoneellesi
”kolmannen osapuolen evästeen” ja tallentaa sen keräämät tiedot omien
salassapitokäytäntöjensä mukaisesti.
Verkkosivustollemme on asennuttu myös Facebook Pixel –työkalu, joka saattaa asentaa
tietokoneellesi evästeen. Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua
mainontaa muissa verkkopalveluissa.
Kaiken evästeiden avulla kerätyn tiedon tallentamisesta ja käsittelystä niissä maissa, joissa
meillä on toimintaa, vastaa Novartis tai Novartiksen hyväksymä yritys. Lisätietoa on
tietosuojalausunnossamme [2].
Evästeiden hallinnointi ja estäminen
Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat
ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää
evästeiden käytön kokonaan.
Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat
tiedot selaimen ohjeista).
Yksityiskohtaisia ohjeita on osoitteessa www.aboutcookies.org [6].
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