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Cookies
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Vad är cookies?
Cookies är små informationsfiler som genom uppkoppling mot en webbplats överförs till din
dator och sparas i anslutning till de filer som används av webbläsaren.

Varför använda cookies?
På Novartis webbplatser fungerar cookies som minne och gör att webbplatsen kommer ihåg
din dator vid nästa besök. Den minns också de val du tidigare gjort på webbplatsen och
förbättrar användarupplevelsen på sidan.

Vilka cookies använder Novartis?
Om du som besökare väljer att ställa in språket på sidan, ändra textstorlek eller föredrar en
speciell version av webbplatsen (t.ex. hög kontrast) använder vi en ”användaranpassad
cookie”. Den minns dina tidigare val och gör att du vid framtida besök på webbplatsen inte
behöver göra dessa igen. Det finns delar av Novartis webbplats som kräver registrering för att
du som användare ska få tillgång till innehållet. Då används en ”autentisering cookie” på
sidan. Den ger användaren tillåtelse att röra sig fram och tillbaka på sidan utan att behöva
registrera sig på nytt.
Om du har Adobe Flash installerat på din dator och använder videospelare på webbplatsen,
lagras ”flash cookies” på din dator. Dessa cookies används för att lagra data som behövs för
att spela upp video- eller ljudinnehåll och lagrar användarens preferenser.
Det ligger i Novartis intresse att försöka förstå hur våra besökare vill använda webbplatsen.
För att räkna antal besökare, få information om hur sidorna används och kunna identifiera de
sökord som lett besökarna hit används en ”analys- cookie”. Genom att analysera
interaktionen på webbplatsen kan vi optimera användarvänligheten på sidan.
Webbplatsen använder Google Analytics. Google placerar en ”tredjepart cookie” i din dator
och informationen som dessa cookies samlar in överförs till och lagras av Google i enlighet
med dess sekretesspraxis.
Webbplatsen använder också Facebook-pixeln som kan installera en cookie i din dator för att
vi ska kunna anpassa annonser för dig när du besöker andra webbsidor. Du kan läsa mer om
Facebook-pixeln på följande sida: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-adspixel [2]

All data som samlas in med hjälp av cookies lagras och hanteras av Novartis eller av Novartis
godkända bolag i länder där vi verkar. För mer information se Integritetsskyddspolicy. [3]

Hur man styr och tar bort cookies
Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den
meddelar dig när cookies skickas till din dator. Du kan också välja att vägra cookies helt och
hållet.
Om du vill begränsa eller blockera webbläsarens cookies som fastställts på enheten så kan
du göra det via din webbläsare (hjälpfunktionen i din webbläsare berättar hur).
Mer detaljerad hjälp hittar du på www.aboutcookies.org [4].
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