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Politikker for beskyttelse og behandling af
personoplysninger
[1]

Læs mere om Novartis' politikker for beskyttelse og
behandling af personoplysninger
Politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger [2] for dette websted
Generel privatlivspolitik for samarbejdspartnere [3]
General Privacy Notice for Business Partners [4]
Privatlivspolitik i forbindelse med lægemiddelovervågning, medicinsk information og
reklamationer [5]

Cookies

Hvad er cookies?
Cookies er små informationsfiler, som ved opkobling til et websted overføres til din computer
og gemmes i tilslutning til de filer, der bruges af webbrowseren.
Hvorfor bruge cookies?
På Novartis' websteder fungerer cookies som hukommelse og gør, at webstedet vil huske din
computer ved næste besøg. Den husker også de valg, du tidligere har foretaget på
webstedet, og forbedrer brugeroplevelsen på siden.
Hvilke cookies bruger Novartis?
Hvis du som besøgende vælger at indstille sproget på siden, ændrer tekststørrelse eller
foretrækker en speciel version af webstedet (f.eks. høj kontrast), bruger vi en "brugertilpasset
cookie". Den husker dine tidligere valg og gør, at du ved fremtidige besøg på webstedet ikke
behøver foretage disse valg igen.
Der er visse dele af Novartis' websted, der kræver registrering, for at du som bruger kan få
adgang til indholdet. I det tilfælde bruges der en "authentication cookie" på siden. Den giver

brugeren tilladelse til at bevæge sig frem og tilbage på siden uden at behøve at registrere sig
igen.
Hvis du har Adobe Flash installeret på din computer og bruger videoafspiller på webstedet, vil
"flash cookies" blive gemt på din computer. Disse cookies bruges til at gemme data, der er
nødvendige for at du kan spille video- eller lydindhold, og til at lagre brugerens præferencer.
Det er i Novartis' interesse at forsøge at forstå, hvordan vores besøgende vil bruge
webstedet. Med henblik på at tælle antallet af besøgende, få oplysning om hvordan siderne
bruges og kunne identificere de søgeord, som har ført besøgende hertil, bruges en
"analysecookie". Ved at analysere interaktionen på webstedet kan vi optimere
brugervenligheden på siden.
Webstedet bruger Google Analytics. Google placerer en "tredjepartscookie" i din computer og
de oplysninger, som disse cookies indsamler, vil blive overført til og gemt af Google i
overensstemmelse med dettes privatlivspraksis.
Alle data, der indsamles ved hjælp af cookies, opbevares og behandles af Novartis eller
virksomheder, der er godkendt af Novartis, i lande hvor vi arbejder. For yderligere oplysninger
se Politik om personlige oplysninger.

Sådan styrer og fjerner man cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du ændre indstillingerne i din webbrowser, så
den giver dig en meddelelse, når der sendes cookies til din computer. Du kan også vælge helt
at nægte at modtage cookies.
Hvis du ønsker at begrænse eller blokere webbrowserens cookies, som indstilles på enheden,
kan du gøre det via din webbrowser (hjælpefunktionen i din webbrowser kan fortælle dig
hvordan). Du kan finde mere omfattende hjælp på www.aboutcookies.org [6]
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