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Cookies er små informasjonsfiler som gjennom oppkobling mot et nettsted overføres til din
datamaskin og lagres i tilknytning til de filene som brukes av nettleseren.
Hvorfor bruke cookies?
På Novartis nettsteder fungerer cookies som minne og gjør at nettstedet husker
datamaskinen din ved neste besøk. De husker også hvilke valg du har gjort tidligere på
nettstedet og forbedrer brukeropplevelsen på siden.
Hva slags cookies bruker Novartis?
Hvis du som besøker nettsiden velger å stille inn språket på siden, endre tekststørrelse eller
foretrekker en spesiell versjon av nettstedet (f.eks. høy kontrast) benytter vi en
«brukertilpasset cookie». Den husker dine tidligere valg og gjør at du ved fremtidige besøk på
nettstedet ikke trenger å gjøre disse valgene om igjen.
Enkelte deler av Novartis nettsted krever registrering for at du som bruker skal få tilgang til
innholdet. Da brukes en «autentiserings-cookie» på siden. Den gir brukeren tillatelse til å
bevege seg frem og tilbake på siden uten å måtte registrere seg på nytt.
Dersom du har Adobe Flash installert på datamaskinen din og bruker videoavspillere på
nettstedet, lagres «flash cookies» på datamaskinen. Disse cookiene brukes for å lagre data
som er nødvendig for å spille av video- eller lydinnhold og lagrer brukerens preferanser.
Det er i Novartis interesse å prøve å forstå hvordan våre besøkende ønsker å bruke
nettstedet. For å regne ut antall besøkende, få informasjon om hvordan sidene brukes og
kunne identifisere hvilke søkeord som har ført den besøkende hit, benytter vi en «analysecookie». Ved å analysere interaksjonen på nettstedet kan vi optimere brukervennligheten på
siden.
Nettstedet bruker Google Analytics. Google plasserer en «tredjeparts-cookie» i datamaskinen
din, og informasjonen som denne typen cookies samler inn blir overført til og lagres av Google
i overensstemmelse med Googles personvernregler. All data som samles inn med hjelp av
cookies lagres og håndteres av Novartis eller av selskaper godkjent av Novartis i land der vi
har vår virksomhet. For mer informasjon, se Personvern.
Hvordan man administrerer og fjerner cookies

Dersom du ikke ønsker å ta imot cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren din slik at
den gir deg beskjed hver gang det sendes cookies til datamaskinen din. Du kan også velge å
stenge helt for cookies.
Hvis du ønsker å begrense eller blokkere nettleserens cookies som er innstilt på enheten, så
kan du gjøre det via nettleseren din (hjelp-funksjonen på nettleseren forteller hvordan). Mer
detaljert hjelp finner du på www.aboutcookies.org [2]
Nettsiden anvender også Facebook-pixel som kan installere en cookie i din datamaskin for at
vi skal kunne tilpasse annonser for deg når du besøker andre nettsteder. Du kan lese mer om
Facebook-pixel på følgende side: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-adspixel [3]
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