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Sobre os cookies
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Sobre os cookies nos websites da Sandoz

O que é um cookie?
Os cookies são pequenos arquivos de texto que são enviados para o computador quando
você visita um website. Os cookies nos websites da empresa Sandoz realizam diversas
tarefas diferentes, como permitir que você navegue entre páginas eficientemente,
armazenando suas preferências e geralmente melhorando sua experiência em um
website.
A
Diretiva da UE 2009/136/CE afirma que podemos armazenar cookies em sua máquina, se
eles forem essenciais para o funcionamento deste website, mas que para todos os outros,
precisamos de sua permissão para fazêlo.
Os websites da
Novartis podem usar alguns cookies não essenciais. Não fazemos isso para rastrear usuários
individuais ou identificá-los, mas para obter conhecimentos úteis sobre como os sites são
usados para que possamos continuar melhorando-os para nossos usuários. Sem o
conhecimento que ganhamos com os sistemas que usam esses cookies, não seríamos
capazes de fornecer o serviço que
fazemos.
Os tipos de cookies que empregamos
Se você decidir definir o idioma, o tamanho da fonte ou a versão específica do website (por
exemplo, alto contraste), usaremos “cookies de personalização da interface do usuário”. Uma
vez definido, você não precisa especificar suas preferências novamente em outra visita ao
website.
Se você
utilizar partes do website que exigem registro para acessar ao conteúdo, colocaremos um
“cookie de autenticação” em seu computador. Isso permite que você saia e retorne a essas
partes do website sem necessitar autenticar-se
novamente.
Se
você tem o Adobe Flash instalado em seu computador (a maioria dos computadores o tem) e
você usa players de vídeo, nós armazenamos um “cookie flash” no seu computador. Esses
cookies são usados para armazenar dados necessários para reproduzir conteúdo de vídeo
ou áudio e armazenar as preferências do
usuário.
A
Sandoz gosta de entender como os visitantes utilizam nossos websites por meio de serviços
de análise da web. Eles contam o número de visitantes e dizem-nos coisas sobre o

comportamento dos visitantes em geral – como a identificação das palavras-chave da
ferramenta de busca que levam o usuário ao website, o tempo típico de permanência no
website ou o número médio de páginas vistas por um usuário. Para este efeito, colocamos
um “cookie de análise de primeira parte” no seu
computador.
Também
podemos usar serviços como o Google Analytics para rastrear as estatísticas da Web. Nesse
caso, o Google colocará um “cookie de terceiros” em seu computador. Este é também o caso
quando usamos o Google Maps.Quaisquer dados coletados usando esses cookies serão
armazenados e gerenciados pela Sandoz ou por uma de suas afiliadas confiáveis nos países
em que a Sandoz
opera.
Para obter
mais informações ou como entrar em contato com a Sandoz, consulte a Política de
Privacidade de Dados [2]

Como controlar os cookies
Se você não quiser receber cookies, você pode modificar a configuração do seu navegador
para que ele o notifique quando os cookies são enviados ou você pode recusar cookies
completamente. Você também pode excluir os cookies que já foram
aceitos.
Se
você deseja restringir ou bloquear cookies do navegador da Web que estão definidos no seu
dispositivo, então você pode fazer isso através das configurações do seu navegador; a
função de Ajuda de seu navegador deve dizer-lhe como. Como alternativa você pode visitar
www.aboutcookies.org [3] (o link é externo), que contém informações abrangentes sobre como
fazer isso em uma ampla variedade de navegadores de desktop.
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