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Mikä eväste on?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto lähettää käyttäjän tietokoneelle, kun
tämä käy sivustolla. Sandozin sivustoilla olevilla evästeillä on useita eri tehtäviä. Niiden avulla
tehostetaan sivulta toiselle siirtymistä, tallennetaan käyttäjien asetukset ja parannetaan
käyttäjien kokemusta sivustolla käymisestä.
Euroopan unionin 2009/136/EY-direktiivin mukaan evästeitä voi tallentaa käyttäjän
tietokoneelle, jos ne ovat olennaisen tärkeitä sivuston toiminnalle. Muissa tapauksissa
käyttäjältä on kysyttävä lupa.
Novartis-konsernin sivustoilla saattaa olla joitakin ei-olennaisia evästeitä. Tarkoituksena ei ole
seurata eikä tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä, vaan saada hyödyllistä tietoa siitä, miten sivustoja
käytetään, jotta voimme parantaa sivuston käyttökokemusta. Emme voisi tarjota
nykyisenkaltaista palvelua ilman tietoja, joita saamme näitä evästeitä käyttävistä järjestelmistä.

Käytettävät evästetyypit
Jos käyttäjä valitsee kielen, fonttikoon tai tietyn version sivustosta (esim. suuren kontrastin),
käytämme ns. käyttöliittymän mukautusevästeitä. Kun asetukset on valittu, niitä ei enää
tarvitse valita uudestaan seuraavalla käynnillä.
Jos käyttäjä käyttää sellaisia sivuston osia, joihin tarvitaan rekisteröityminen sisällön
lukemiseksi, tämän tietokoneelle asetetaan ns. todennuseväste. Näin käyttäjä voi poistua
näiltä sivuston osilta ja palata niille ilman uutta käyttöoikeuden tarkistamista.
Jos käyttäjän tietokoneella on Adobe Flash (useimmiten on), videotoiston yhteydessä
käyttäjän tietokoneelle tallennetaan ns. Flash-eväste. Näiden evästeiden avulla tallennetaan
tietoja, joita tarvitaan video- tai audiosisällön toistamiseen, sekä tallennetaan käyttäjän
asetukset.
Sandoz hankkii tietoa siitä, miten verkkosivustoilla kävijät käyttävät sivustoja, käyttämällä
verkkoanalyysipalvelua. Analyysipalvelu laskee kävijöiden lukumäärän ja kertoo kävijöiden
muusta käyttäytymisestä – esim. tunnistaa hakusanat, jotka johtivat käyttäjän sivustolle,
tyypillisen ajan, joka sivustolla vietetään, tai käyttäjän katsomien sivujen keskimäärän. Tätä
tarkoitusta varten käyttäjän tietokoneelle tallennetaan ns. ensisijainen analyysieväste.

Voimme myös käyttää esim. Google Analytics -palvelua verkkoon liittyvien tilastotietojen
seurantaan. Tässä tapauksessa Google asentaa käyttäjän tietokoneelle ns. kolmannen
osapuolen evästeen. Näin tapahtuu myös Google Maps -sovellusta käytettäessä.
Näiden evästeiden käyttämisestä saadut tiedot tallentaa ja niistä huolehtii Sandoz tai jokin sen
luotetuista sidosyhtiöistä Sandozin liiketoimintamaissa.
Lisätietoja ja Sandozin yhteystiedot, ks. Tietosuojaperiaatteet [2].

Evästeiden hallinta
Jos et tahdo ottaa vastaan evästeitä, voit valita selaimen asetuksista, että selain ilmoittaa
lähetetyistä evästeistä. Voit myös kieltäytyä kokonaan evästeiden vastaanottamisesta. Myös
jo asennetut evästeet voi poistaa.
Jos tahdot rajoittaa tai estää verkkoselainten laitteellesi asentamat evästeet, voit tehdä sen
selainasetuksista. Selaimen ohjetoiminto kertoo, miten tämä tehdään. Voit myös käydä
sivustolla www.aboutcookies.org [3] (ulkopuolinen, englanninkielinen sivusto), jossa on
kattavasti tietoa siitä, miten evästeitä voi hallita monilla eri pöytäkoneen selaimilla.
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