Användning av kakor
Bristol-Myers Squibb Aktiebolag och dess dotterbolag samt anknutna företag
(kollektivt ”BMS”) strävar efter att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav.
Cookies
Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser som du besöker. Cookies
används i stor utsträckning för att webbplatser skall fungera mer effektivt samt för att samla in
användarinformation till webbplatsens ägare. I tabellen nedan listas de cookies som denna
webbplats använder samt deras syfte.
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använder webbplatsen, något som används för att förbättra
webbplatsen. Exempel på sådan information är antalet besökare, vilka
sidor som besöks samt varifrån besökaren kommit.

De flesta webbläsare ger via inställningar användaren möjlighet att styra hur cookies får
användas av besökta webbplatser.
YouTube-cookies
Vid inbäddade YouTube-filmer så kan YouTube-cookies sättas på din dator vid klick på filmen.
IP-adresser

En IP-adress är en unik identifiering som viss elektronisk utrustning använder för att identifiera
och kommunicera med varandra på internet. När du besöker våra webbplatser kan vi få
information om den IP-adress eller den utrustning du har använt för att ansluta dig till internet.
Upplysningar som krävs eller tillåts enligt lag
Oberoende av andra bestämmelser i denna Policy kan BMS lämna ut eller på annat sätt behandla
personuppgifter i samband med försäljning eller transaktioner som omfattar hela eller en del av
verksamheten eller som kan krävas eller tillåtas enligt lag eller som krävs för någon lagstadgad
revision som BMS kan bli föremål för.
Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig: Bristol-Myers Squibb Aktiebolag, organisationsnummer 556092-9886,
Box 1172, 171 23 Solna.
Du kan kontakta vårt dataskyddsombud för EU på EUDPO@BMS.com för att utöva de
dataskyddsrättigheter du kan ha eller om du har funderingar eller frågor kring hur dina
personuppgifter hanteras av BMS.

