Viatris paziņojums par sīkdatnēm
Pēdējo reizi atjaunināts: 2020. gada septembrī
Viatris Inc., tā filiāles un meitasuzņēmumi (kopā turpmāk ‒ “Viatris”, “Uzņēmums”, “mēs”,
“mūsu” un “mums”), kā arī trešās puses izmanto digitālās izsekošanas tehnoloģijas
(piemēram, sīkdatnes, pikseļus, tagus un līdzīgas tehnoloģijas, kopā turpmāk ‒ “Sīkdatnes”)
mūsu digitālajā īpašumā (piemēram, mūsu tīmekļa vietnē un mūsu e-pastos) vairāku iemeslu
dēļ, tostarp, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietņu pareizu darbību un iespēju sniegt Jums
piemērotas preces, pakalpojumus un informāciju.
Šajā paziņojumā par Sīkdatnēm (turpmāk ‒ “Paziņojums”) tiek izskaidrots, kas tās ir, un tiek
sniegta sīka informācija par tām Sīkdatnēm, kuras izmantojam. Paziņojumā arī tiek izskaidrots,
kā mēs izmantojam Jūsu izvēlētās Sīkdatnes.
1. Kas ir Sīkdatnes?
Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas var tikt saglabāta Jūsu ierīcē, kad mijiedarbojaties ar
digitālo saturu, t.i., apmeklējot kādu vietni vai ielādējot e-pastu. Sīkdatnē uzglabāto
informāciju var lasīt turpmākajos digitālā īpašuma apmeklējumos, ļaujot ierīci atpazīt. “Pirmās
puses sīkdatnes” ir tās, ko iestata Jūsu apmeklētais digitālais saturs; “trešās puses sīkdatnes”
iestata trešās puses, kad apmeklējat digitālo saturu.
“Pastāvīgās sīkdatnes” ir tās, kas netiek automātiski izdzēstas, aizverot pārlūkprogrammu vai
izslēdzot ierīci. Savukārt, “sesijas sīkdatnes”, aizverot pārlūkprogrammu vai izslēdzot ierīci,
tiek izdzēstas. Pastāvīgās sīkdatnes ļauj vietnei “atcerēties” Jūsu iestatījumus, kad apmeklējat
vietni atkārtoti, piemēram, valodas izvēli.
Viatris var apkopot Jūsu datus, izmantojot Sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk informācijas par to,
kā apstrādājam personas datus, tostarp no Sīkdatnēm automātiski iegūtos personas datus,
lasiet mūsu Paziņojumā par globālo datu privātumu.
2. Kādas Sīkdatnes izmanto Viatris?
Mūsu tīmekļa vietnēs, lietojumprogrammās, e-pastos un citos digitālajos pakalpojumos
(turpmāk ‒ “Pakalpojumi”) var tikt izmantotas gan pirmās, gan trešās puses sīkdatnes. Šīs
Sīkdatnes veic dažāda veida funkcijas un parasti tās var iedalīt šādās kategorijās:
• Absolūti nepieciešamās sīkdatnes
• Izvēles sīkdatnes
• Analītikas sīkdatnes
• Reklāmas sīkdatnes
Absolūti nepieciešamās sīkdatnes
Absolūti nepieciešamās sīkdatnes iespējo mūsu Pakalpojumu pamata funkcionalitāti,
piemēram, drošību, tīkla pārvaldību, lietotāja autentifikāciju, kā arī pieejamību. Bez šīm
Sīkdatnēm Pakalpojumi un ar to saistītie pakalpojumi, piemēram, pārlūkošana kā reģistrētam
lietotājam vai pirkuma veikšana, nebūtu pieejami. Lai arī Jums ir iespēja konfigurēt

pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai šīs Sīkdatnes tiktu noraidītas, tas var ietekmēt mūsu
Pakalpojumu darbību.
Izvēles sīkdatnes
Izvēles sīkdatnes apkopo informāciju, kas ļauj vietnei atcerēties Jūsu veiktās izvēles,
piemēram, valodu vai Jūsu atrašanās vietu. Izvēles sīkdatnes ļauj mums nodrošināt vairāk
personisku elementu un labāku pieredzi, kad pārvietojaties mūsu Pakalpojumos. Ja to paredz
tiesību akti, lūgsim Jūsu piekrišanu pirms izvēles sīkdatņu ievietošanas Jūsu ierīcē.
Analītikas sīkdatnes
Analītikas sīkdatnes tiek izmantotas tikai iekšējiem pētījumiem, kā uzlabot pakalpojumus, kas
tiek sniegti Pakalpojumu lietotājiem. Analītikas sīkdatnes anonīmi izvērtē, kā mijiedarbojaties
ar mūsu Pakalpojumiem, un netiek apkopota informācija, kas Jūs identificētu. Ja to paredz
tiesību akti, lūgsim Jūsu piekrišanu pirms analītikas sīkdatņu ievietošanas Jūsu ierīcē.
Reklāmas sīkdatnes
Reklāmas sīkdatnes atbalsta mūsu tirgvedības un reklāmas iniciatīvas, ļaujot labāk atlasīt
mērķauditoriju tirgvedībai un reklāmai, kā arī novērtēt mūsu reklāmas efektivitāti. Ja to
paredz tiesību akti, lūgsim Jūsu piekrišanu pirms reklāmas sīkdatņu ievietošanas Jūsu ierīcē.
3. Kā kontrolēt Sīkdatnes?
Atkarībā no piemērojamajiem tiesību aktiem Jums var būt tiesības izvēlēties, vai Jūsu
apmeklējuma laikā tiek ielādētas noteiktas Sīkdatnes. Ja nevēlaties, lai mūsu Pakalpojumi
izmantotu Sīkdatnes, lūdzam ņemt vērā norādījumus sīkdatņu banerī, kas tiek rādīts vietnē,
kad to apmeklējat. Atteikšanās no Sīkdatnēm vai to noņemšana, izmantojot
pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammas iestatījumus, var ietekmēt mūsu Pakalpojumu
pieejamību un darbību. Jūsu iestatījumus, iespējams, būs nepieciešams atjaunināt katrā
pārlūkprogrammā, ierīcē un domēnā vai pakalpojumā, kuru apmeklējat.
Lai iegūtu papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp, par to, kā redzēt, kādas sīkdatnes ir
iestatītas Jūsu ierīcē, un kā tās pārvaldīt un dzēst, lūdzam apmeklēt www.allaboutcookies.org.
Ja atrodaties Eiropā, varat apmeklēt arī www.youronlinechoices.eu, lai izmantotu noteiktu
sīkdatņu izvēles iespējas. Ja atrodaties ASV, varat arī apmeklēt Network Advertising Initiative
atteikšanās lapu vietnē http://optout.networkadvertising.org/#!/, lai uzzinātu, kā atteikties
no noteiktām trešo pušu interešu reklāmas sīkdatnēm.
4. Šī Paziņojuma grozījumi

Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt šo Paziņojumu. Esat aicināts regulāri iepazīties ar
Paziņojumu un pārbaudīt datumu, kurā tas pēdējo reizi ticis atjaunināts, kā norādīts
Paziņojuma sākumā. Ja veiksim būtiskas izmaiņas Paziņojumā, centīsimies Jūs informēt,
izvietojot pamanāmu baneri mūsu tīmekļa vietnē vai atbilstoši likuma prasībām.
5. Jautājumi?
Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sīkdatņu izmantošanu, varat sazināties ar mūsu datu
aizsardzības speciālistu, nosūtot e-pastu uz dataprivacy@Viatris.com, nosūtot vēstuli globālā
privātuma vadītājam uz adresi 1000 Mylan Boulevard, Kanonsburga (Canonsburg), PA 15317,
Amerikas Savienotās Valstis.

