Küpsiste kasutamise põhimõtted
Siin lehel käsitletakse küpsiste kasutamist sellel konkreetsel Sanofi veebisaidil (edaspidi
veebisait). Lugege need küpsiste kasutamise põhimõtted tähelepanelikult läbi, kui soovite
veebisaiti kasutada.
Pidage meeles, et selle veebisaidi omanik ja käitaja on Sanofi-aventis Estonia OÜ (edaspidi
Sanofi), mis kuulub Sanofi kontsernile.

Mis on küpsised?
Sellel veebisaidil kasutatakse küpsiseid. Küpsis on tekstifail, mille veebisait saadab teie
brauserile ja mis salvestatakse teie arvuti kõvakettale, nutitelefoni või muusse IT-seadmesse.
See võimaldab tuvastada teie arvutit/IP-aadressi ning kogub teavet selle kohta, milliseid
lehekülgi vaatate ja milliseid funktsioone kasutate. Enamik brausereid lubavad küpsiste
kasutamist. Kasutajad saavad aga soovi korral seadistada oma brauseri küpsistest keelduma
või neid eemaldama.

Miks me kasutame küpsiseid?
Sanofi kasutab küpsiseid selleks, et pakkuda teile meie veebisaidil paremat kasutuskogemust,
jätta meelde, milliseid valikuid meie veebisaidil tegite, ning muuta pidevalt paremaks meie
veebisaidi sisu ja funktsioone. Sanofi kasutab küpsiseid ka meie turunduse suunamiseks, et
kohandada seda teie vajadustele ja genereerida statistilisi andmeid meie veebisaidi kasutamise
kohta. Lisaks aitavad küpsised Sanofil kasutajaid eristada.

Veebisaidil võidakse kasutada eri tüüpi küpsiseid
-

Seansiküpsised on küpsised, mis on olemas üksnes teie saidikülastuse ajal ja mis
kustutatakse, kui brauseri sulgete. Need ei sisalda isikuandmeid, mis võimaldaksid
Sanofil teie isikut tuvastada. Teised küpsised jäävad teie seadmesse, kuni aeguvad või
kuni te need vahemälust kustutate. Neid nimetatakse püsiküpsisteks ja need
võimaldavad meelde tuletada teatavat teavet teie kasutuse kohta, kui veebisaidile
tagasi pöördute.

-

Esimese osalise küpsised on küpsised, mille salvestab veebisait, kolmanda osalise
küpsised on aga need, mille paigutab keegi muu peale Sanofi. See võib olla näiteks
mingi ettevõtja, kes aitab Sanofil meie teenuseid, reklaame ja sisu jälgida, analüüsida
või kohandada. Kui andmeid koguvad või kasutavad kolmandad isikud, ei saa Sanofi
neid kontrollida.

-

Kui veebisait sisaldab linki kolmanda osapoole veebisaidile, võib Sanofi anda
juurdepääsu teabele või teenustele, mida pakutakse veebisaitidel, mille omanik ega
käitaja ei ole Sanofi, näiteks YouTube'i videotele. Sanofi veebisaidil leiduva lingi abil
kolmanda
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privaatsuspõhimõtted ja õigusteated. Seetõttu peaksite tutvuma selle veebisaidi
privaatsuspõhimõtete ja õigusteadetega.

Veebisaidil kasutatavate küpsiste ülevaade


Vajalikud küpsised

Need on veebisaidi toimimiseks vajalikud küpsised ja neid ei saa Sanofi süsteemides välja
lülitada.
Saate seadistada brauseri neid küpsiseid blokeerima või nendest märku andma, kuid Sanofi
tuletab meelde, et küpsiste keelamine võib takistada teil veebisaidi teatud funktsioone
kasutada.

Cookie Name

Cookie description

cookiesAcceptedSanofi Used for accepting cookie policy. Expires in 30 days
ASP.NET

This is a cookie used by ASP.NET to store a unique identifier for your
session.

WhiteLBLCookie

This cookie is used to control the display of the cookie policy reminder.

JSESSIONID

Used for Shareholding calculator



Toimivusküpsised

Neid küpsiseid kasutatakse sisemisteks eesmärkideks, et aidata meil pakkuda teile paremat
kasutuskogemust. Need koguvad teavet selle kohta, kuidas teie veebisaiti kasutate. Selle
teabe alusel saab Sanofi panna veebisaidi paremini toimima ja teile sisu esitama.

Cookie Name

Cookie description

__utmz
__utmc
__utmb
__utma

These cookies are used by Google Analytics to collect information about how
visitors use the Site and highlight issues that may arise from people browsing
the Site. These cookies collect information in an anonymous form, including the
number of visitors to the Site, where visitors have come to the Site from and

__utmt

Kui

the pages they visited. We do not make, and do not allow Google to make, any
attempt to find out the identities of those visiting the Site
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http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html .

 Mobiilirakenduse ribareklaamid
 Videote küpsised

Kuidas saab küpsiseid reguleerida?
Saate blokeerida küpsiste kasutamise või eemaldada küpsised, mis on juba brauserisse
installitud. Juhime tähelepanu asjaolule, et küpsiste keelamine võib takistada meie veebisaidil
ja muudel saitidel teatud funktsioonide kasutamist.
Saate seadistada brauseri kõiki küpsiseid vastu võtma või neist keelduma, teid küpsise
väljastamisel teavitama, selle kehtivust, kestust ja sisu kontrollima ning korrapäraselt
küpsiseid kustutama.
Samuti võite tippida oma brauseri spikrijaotisse „küpsised“, et avada seadistusjuhised.
Kui soovite teavet selle kohta, kuidas hallata küpsiseid oma mobiilseadme brauseris, peate
vaatama seadme kasutusjuhendit.
Kui soovite lisateavet küpsiste kohta, muu hulgas nende installimisviisi, haldamise ja
kustutamise kohta, minge aadressile www.allaboutcookies.org.

