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Om cookies på Sandoz’ hjemmesider

[1]

Hvad er en cookie?
Cookies er små tekstfiler, der bliver sendt til din computer, når du besøger en hjemmeside.
Cookies på Sandoz’ hjemmesider har mange funktioner; de sørger blandt andet for, at du
uden problemer kan navigere rundt mellem siderne, og de lagrer dine indstillinger og
forbedrer din generelle oplevelse af hjemmesiden.
I henhold til EU-direktiv 2009/136/EF må vi lagre cookies på din enhed, hvis de er strengt
nødvendige for driften af siden. Derimod skal vi bede om din tilladelse til at lagre alle andre
cookies.
På Novartis’ hjemmesider kan der blive anvendt visse cookies, som ikke er strengt
nødvendige. Det gør vi ikke for at spore eller identificere individuelle brugere, men for at få
nyttig viden om, hvordan siderne bliver brugt, så vi hele tiden kan forbedre dem for vores
brugere. Uden den viden, som vi får fra de systemer, der bruger disse cookies, ville vi ikke
være i stand til at levere den tjeneste, som vi gør.

Vi anvender følgende typer af cookies
Hvis du vælger at indstille sproget, skriftstørrelsen eller en specifik version af siden (f.eks. stor
kontrast), anvender vi ”cookies til tilpasning af brugergrænsefladen”. Det betyder, at du ikke
behøver at gentage dine indstillinger ved efterfølgende besøg.
På nogle dele af siden skal du registrere dig for at få adgang til indholdet. Hvis du gør det,
placerer vi en ”godkendelsescookie” på din computer. Den bevirker, at du kan forlade og
komme tilbage til disse dele af hjemmesiden, uden at du skal identificere dig igen.
Hvis Adobe Flash er installeret på din computer (gælder de fleste computere), og du bruger
videoafspillere, lagrer vi en ”flash-cookie” på din computer. Denne type cookie bruges til at
lagre data, som er nødvendige for at afspille video- eller lydfiler og lagre brugerens
indstillinger.
For at forstå hvordan brugerne anvender vores hjemmesider, benytter Sandoz sig af webanalytiske tjenester. De tæller antallet af besøgende og fortæller os ting om brugernes
overordnede adfærd, for eksempel hvilke søgeord, der fører dem til vores hjemmeside,
varigheden af deres besøg på siden, eller hvor mange sider en bruger i gennemsnit ser. Til
dette formål placerer vi en ”førsteparts analysecookie” på din computer.
Vi kan også anvende tjenester til webstatistik, såsom Google Analytics. I så tilfælde placerer
Google en ”tredjepartscookie” på din computer. Det er også tilfældet, når vi bruger Google

Maps.
Alle data, der bliver indsamlet ved hjælp af disse cookies, bliver lagret og behandlet af
Sandoz eller et af vores betroede datterselskaber i de lande, hvor Sandoz driver virksomhed.
Du kan finde flere oplysninger og se, hvordan du kan kontakte Sandoz under Data- og
privatlivspolitik [2].

Kontrol over cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du indstille din browser til at give dig besked, når
der bliver sendt cookies til den, eller til helt at afvise cookies. Du kan også slette cookies, som
allerede er blevet placeret.
Hvis du ønsker at begrænse eller blokere webbrowser-cookies på din enhed, kan du gøre i
dine browserindstillinger. Du kan se i browserens hjælp-funktion, hvordan du skal gøre. Du
kan også besøge www.aboutcookies.org [3] (eksternt link), hvor du kan finde udførlige
oplysninger om, hvordan det skal gøres på en lang række browsere..
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