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Viatris Inc., selle sidus- ja tütarettevõtted (ühiselt: Viatris, ettevõte, meie või meid) ning kolmandad 
isikud kasutavad digikeskkondades (nagu meie veebisait ja e-kirjad) digitaalset jälgimistehnoloogiat 
(näiteks küpsised, pikslid, sildid ja muud sarnased tehnoloogiad, mida ühiselt nimetatakse 
küpsisteks) mitmel põhjusel, sealhulgas meie veebisaitide nõuetekohaseks toimimiseks ja teile kõige 
asjakohasemate toodete, teenuste ja teabe pakkumiseks. 

Selles küpsiste teatises (edaspidi: teatis) selgitatakse, mis on küpsised, ja antakse ülevaade meie 
kasutatavate küpsiste kohta. Teatises selgitatakse samuti teie valikuid seoses selliste küpsiste 
kasutamisega. 

1. Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mida saab teie seadmesse salvestada, kui suhtlete digikeskkondadega, 
näiteks kui vaatate veebisaiti või laadite meili. Küpsisesse salvestatud teavet saab lugeda järgmistel 
digikeskkonna kasutustel ja see võimaldab seadet ära tunda. Esimese osapoole küpsised määrab 
teie kasutatud digikeskkond; kolmanda osapoole küpsised on küpsised, mille on seadnud 
kolmandad isikud, kui vaatate digikeskkonda. 

Püsiküpsised on küpsised, mida ei kustutata automaatselt, kui brauseri või seadme sulgete. Seevastu 
seansiküpsised kustutatakse, kui sulgete brauseri või seadme. Püsiküpsised võimaldavad veebisaidil 
meelde jätta teie kui korduva kasutajaga seotut, näiteks teie keele-eelistusi. 
Viatris võib küpsiste abil teie andmeid koguda. Palun lugege meie ülemaailmset andmekaitseteadet, 
et saada lisateavet selle kohta, kuidas me töötleme isikuandmeid, sealhulgas küpsiste abil 
automaatselt kogutud isikuandmeid. 

2. Milliseid küpsiseid Viatris kasutab?

Meie veebisaidid, rakendused, meilid ja muud digiteenused (edaspidi: keskkonnad) võivad kasutada 
nii esimese kui ka kolmanda osapoole küpsiseid. Need küpsised täidavad mitmesuguseid ülesandeid 
ja neid saab üldjuhul rühmitada järgmiselt: 
• hädavajalikud küpsised
• eelistuste küpsised
• analüütilised küpsised
• reklaamiküpsised

Hädavajalikud küpsised 

Hädavajalikud küpsised tagavad meie keskkondade põhifunktsioonid, nagu turvalisus, võrguhaldus, 
kasutajate autentimine ja juurdepääsetavus. Ilma nende küpsisteta pole teile kättesaadavad 
keskkonnad ja nendega seotud teenused, näiteks registreeritud kasutajana sirvimine või ostu 
sooritamine. Ehkki saate oma brauseri seadistada neid küpsiseid tagasi lükkama, mõjutab see meie 
keskkondade toimimist. 

Eelistuste küpsised 
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Eelistuste küpsised koguvad teavet, mis võimaldab veebisaidil meelde jätta teie valikuid, näiteks 
keelt või piirkonda, kus te asute. Eelistuste küpsised võimaldavad meie keskkondi kasutades teile 
rohkem personaalseid funktsioone ja paremat kogemust pakkuda. Seaduses nõutud juhtudel 
küsime enne eelistuste küpsiste seadmesse paigutamist teie nõusolekut. 
Analüütilised küpsised 

Analüütilisi küpsiseid kasutatakse üksnes siseuuringuteks, et parandada keskkondade kasutajatele 
pakutavaid teenuseid. Analüütilised küpsised hindavad anonüümselt, kuidas te meie 
keskkondadega suhtlete, ega kogu teie tuvastamist võimaldavat teavet. Seaduses nõutud juhtudel 
küsime enne analüütiliste küpsiste seadmesse paigutamist teie nõusolekut. 

Reklaamiküpsised 

Reklaamiküpsised toetavad meie turundus- ja reklaamialgatusi, võimaldades turundust ja reklaami 
paremini suunata ning reklaami tõhusust mõõta. Seaduses nõutud juhtudel küsime enne 
reklaamiküpsiste seadmesse paigutamist teie nõusolekut. 

3. Kuidas küpsiseid kontrollida?

Kohaldatava õiguse alusel võib teil olla õigus valida, kas teatud küpsised laaditakse teie kasutuse ajal 
alla või mitte. Kui te ei soovi, et meie keskkonnad küpsiseid kasutavad, järgige veebisaiti kasutades 
veebisaidil kuvatud küpsiste ribal olevaid juhiseid. Küpsistest keeldumine või nende eemaldamine 
brauseri või brauseri seadete kaudu võib mõjutada meie keskkondade kättesaadavust ja toimimist. 
Teie seaded võivad iga brauseri, seadme ja domeeni või kasutatud keskkonna jaoks värskendamist 
vajada. 
Lisateavet küpsiste, sealhulgas selle kohta, kuidas vaadata, millised küpsised on teie seadmesse 
paigutatud ning kuidas neid hallata ja kustutada, leiate veebisaidilt www.allaboutcookies.org. 
Euroopas võite teatud küpsiste osas valikuid teha aadressil www.youronlinechoices.eu. USAs võite 
kolmandate osapoolte huvipõhistest reklaamiküpsistest loobumiseks vaadata Network Advertising 
Initiative'i loobumisklausli lehte aadressil http://optout.networkadvertising.org/#!/. 

4. Teatise muudatused

Võime küpsiste teatist vajaduse korral muuta. Soovitame teatist regulaarselt lugeda ja kontrollida 
teate viimase värskendamise kuupäeva, mis on näidatud teatise alguses. Kui teeme teatises olulisi 
muudatusi, teavitame teid sellest, paigaldades silmatorkava reklaamriba oma veebisaidile või muul 
moel vastavalt seadusele. 

5. Kas teil tekkis küsimusi?
Kui teil on küpsiste kasutamise kohta küsimusi, võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole, 
saates e-kirja aadressile dataprivacy@Viatris.com, saata kirja üleilmse andmekaitse juhile aadressil 
Mylan Boulevard 1000, Canonsburg, PA 15317, Ameerika Ühendriigid. 
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