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Despre cookie-uri pe site-urile web Novartis
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Ce este o cookie?
Cookie-urile sunt mici fi?iere text care sunt trimise computerului dumneavoastr? atunci când
vizita?i un site web. Cookie-urile de pe site-urile web ale Novartis Group Company (Novartis)
fac multe lucruri diferite, cum ar fi s? v? permit? navigarea eficient? printre pagini, stocând
preferin?ele dumneavoastr? ?i în general îmbun?t??ind experien?a pe care o ave?i cu un site
web.
Directiva UE 2009/136/EC stipuleaz? c? putem stoca cookie-uri pe computerul
dumneavoastr?, dac? acestea sunt esen?iale pentru opera?iile de pe site, dar c? pentru alte
scopuri este nevoie de permisiunea dumneavoastr?.
Site-urile Novartis pot folosi unele cookie-uri neesen?iale. Nu facem acest lucru ca s?
urm?rim utilizatorii individuali sau ca s?-i identific?m, ci ca s? ob?inem informa?ii utile despre
modul în care sunt folosite site-urile, astfel încât s? le putem îmbun?t??i permanent. F?r?
cuno?tin?ele extrase din sistemele care utilizeaz? aceste cookie-uri, nu am putea furniza
serviciul pe care îl furniz?m în acest moment.
Genuri de cookie-uri utilizate de noi
Dac? decide?i s? seta?i limba, dimensiunea fontului sau versiunea specific? a acestui site (de
exemplu contrastul), ve?i constata c? noi folosim "cookie-uri de personalizare a interfe?ei
utilizator". Odat? set?rile încheiate, nu ve?i mai avea nevoie s? specifica?i din nou
preferin?ele la o vizit? ulterioar? pe site.
Dac? folosi?i p?r?i ale site-ului care necesit? înregistrare pentru accesarea con?inutului, vom
instala un a?a numit "cookie de autentificare" pe computerul dumneavoastr?. Acesta v?
permite s? pleca?i ?i s? reveni?i în aceste sec?iuni ale site-ului f?r? s? v? mai autentifica?i
din nou.
Dac? ave?i Adobe Flash instalat pe computer (cele mai multe computere au) ?i folosi?i playere video, noi vom stoca un a?a numit "cookie flash" pe computerul dumneavoastr?. Aceste
cookie-uri sunt folosite la stocarea datelor necesare pentru drularea de con?inut video ?i
audio ?i pentru memorarea preferin?elor utilizatorului.

Novartis vrea s? în?eleag? cum folosesc vizitatorii site-urile noastre prin folosirea de
instrumente de analiz? web. Acestea ?in eviden?a num?rului de vizitatori ?i ne dezv?luie
diverse lucruri despre comportamentul general al vizitatorilor – cum ar fi indentificarea
cuvintelor cheie tastate în motorul de c?utare pentru a ajunge pe site, durata tipic? de ?edere
pe site sau num?rul mediu de pagini vizionate de utilizator. În acest scop, noi stoc?m un a?a
numit "first party analytics cookie" pe computerul dumneavoastr?.
De asemenea, putem folosi servicii precum Google Analytics ca s? urm?rim statisticile web. În
acest caz, Google va plasa un a?a numit "3rd party cookie" pe computerul dumneavoastr?. La
fel se întâmpl? ?i când folosim Google Maps.
Orice date colectate prin folosirea acestor cookie-uri vor fi stocate ?i gestionate de Novartis
sau unul din partenerii s?i afilia?i din ??rile unde Novartis opereaz?.
Pentru mai multe informa?ii despre modul de a contacta Novartis, v? rug?m s? v? referi?i la
Politica Novartis de Confiden?ialitate a Datelor [2].
Cum s? controla?i cookie-urile
Dac? nu vre?i s? primi?i cookie-uri, v? pute?i modifica browserul astfel încât acesta s? v?
avertizeze la trimiterea de cookie-uri c?tre dumneavoastr? sau pute?i refuza cookie-urile în
întregime. De asemenea, pute?i ?terge cookie-uri deja instalate.
Dac? vre?i s? restric?iona?i sau s? bloca?i cookie-urile web instalate pe computerul
dumneavoastr?, atunci o pute?i face prin set?rile browser-ului; func?iunea de Ajutor a
browser-ului ar trebui s? v? descrie modalit??ile. Alternativ, a?i putea vizita
www.aboutcookies.org [3]un site care con?ine informa?ii cuprinz?toare despre modul în care
s? realiza?i a?a ceva în cazul unei mari variet??i de browsere web.
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