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GSK käyttää evästeitä parantaakseen verkkosivuillamme vierailevien käyttäjien käyttäjäkokemusta, mukaan lukien verkkosivut, 
joita voidaan käyttää mobiilisovellustemme kautta, ja on julkaissut tämän Evästekäytännön. Tämä Evästekäytäntö kuvaa, mitä 
evästeet ovat ja miten käytämme niitä verkkosivuillamme. Jos et halua vastaanottaa evästeitä selatessasi verkkosivujamme, 
voit muuttaa selain- ja/tai mobiililaitteesi asetuksia siten, että saat ilmoituksen kun evästeitä lähetetään, tai voit halutessasi 
rajoittaa tai estää evästeiden käytön. 

Evästeet ovat pieniä tallenteita, jotka koostuvat kirjain- ja numerosarjasta, jonka verkkosivun palvelin asettaa tietokoneellesi. 
Ne mahdollistavat sen, että verkkosivun haltija voi erottaa sinut muista verkkosivun käyttäjistä. Evästeet eivät voi suorittaa 
koodia eikä niitä voida käyttää virusten välittämiseen, eivätkä ne anna meille pääsyä kiintolevyasemallesi. Emme voi lukea 
mitään tietoja kiintolevyasemallasi, vaikka tallentaisimme sinne evästeitä. 

GSK:n verkkosivuilla evästeiden avulla tuotettuja tietoja voidaan käyttää moniin erilaisiin tarkoituksiin, mukaan lukien 
seuraavat: 

Ehdottoman välttämättömät edellytykset 
Nämä evästeet ovat keskeisiä, jotta voit liikkua verkkosivulla ja käyttää sen ominaisuuksia, kuten päästä verkkosivun suojatuille 
alueille ja tallentaa tuotteita ostoskoriin. 

Suorituskyky 
Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivua, kuten millä sivuilla vierailijat useimmiten vierailevat 
ja mikäli he saavat virheilmoituksia. Näitä evästeitä käytetään verkkosivun toimivuuden parantamiseen tulevissa versioissa. 

Toimivuus 
Nämä evästeet mahdollistavat sen, että verkkosivu muistaa tekemäsi valinnat, kuten käyttäjänimen, kielen tai alueen, jolla olet, 
ja tarjoavat parannetun yksilöllisen käyttäjäkokemuksen. 

Kohdentaminen tai mainonta 
Näitä evästeitä käytetään sinua ja kiinnostuksen kohteitasi paremmin vastaavan sisällön tarjoamiseen. 

Emme salli minkään kolmannen osapuolen mainostavan verkkosivuillamme, mutta emme voi hallita sellaisten mainostajien 
toimintaa, joiden mainostamisen Internetin palveluntarjoajat sallivat selatessasi Internetiä. 

GSK on velvoitettu lain nojalla saamaan suostumuksesi kaikkiin muihin asettamiimme evästeisiin kuin niihin, jotka ovat 
"ehdottoman välttämättömiä". 

Voit saada lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimesi Help-toiminnolla, mobiililaitteesi asetuksista tai vierailemalla osoitteessa 
www.aboutcookies.org, joka tarjoaa yksityiskohtaista tietoa evästeiden hallinnasta yleisimmillä selaimilla. Pyydämme ottamaan 
huomioon, että jotkin verkkosivujemme osat eivät välttämättä toimi oikein, jos estät evästeiden käytön. 

Evästeitä koskevissa asioissa sekä muissa yksityisyyttä ja henkilötietoja koskevissa kysymyksissä tulee olla yhteydessä: 

finland.tuoteinfo@gsk.com  

tai Yksityisyydensuoja, GlaxoSmithKline Oy, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo. 
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