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Alle websteder, der ejes af SALTO Systems, SL, bruger en teknologi kendt som "cookies" for at indsamle oplysninger om
brugen af vores websteder.
Vi bruger disse cookies til at lette din browsing på vores websteder, skelne dig fra andre brugere, analysere dine browservaner
på hjemmesiden og for at forbedre kvaliteten af vores tjenester og din brugeroplevelse.
Formålet med denne cookiepolitik er at give dig klare og præcise oplysninger om de cookies, som vi bruger på vores websted
("Cookiepolitikken"). Denne cookiepolitik erstatter enhver tidligere cookiepolitik eller -regulering, der tidligere er delt med og
accepteret af dig til brug af dette websted.
Hvis du ønsker yderligere information om de cookies, der bruges på vores hjemmeside, kan du "kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver".

1. HVAD ER EN COOKIE?
En cookie er en datafil, som downloades på dit apparat (det være sig computer eller mobilapparat), når du besøger bestemte
hjemmesider eller benytter bestemte apper, hvormed der lagres information, som kan opdateres og genfindes af den enhed,
som er ansvarlig for installationen af den pågældende cookie.

2. HVILKEN TYPE COOKIES BRUGER VORES HJEMMESIDE?
Nedenfor giver vi oplysninger om typen af cookies, der bruges på vores websteder:
2.1. Afhængigt af den enhed, der administrerer cookies:
Ifølge den enhed, der administrerer det domæne, hvorfra cookies sendes, og behandler de opnåede data, kan vi skelne
mellem:
Egne cookies: Er dem, der sendes til brugerens terminaludstyr fra domæner, der administreres af SALTO Systems som
redaktør af hjemmesiden.
Tredjepartscookies: Er dem, der sendes til brugerens terminaludstyr fra en computer eller et domæne, der ikke
administreres af udgiveren, men af en anden enhed.
De cookies, der bruges på dette websted af tredjeparter, tilhører:
Google
Pardot
Microsoft
Linkedin
Dobbeltklik
Adobe Marketing Cloud
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Hotjar
Facebook
Youtube
AddThis
Onetrust
Yandex
Cloudfare
Beamer

2.2. Afhængigt af den tid de forbliver aktive i terminaludstyret:
Sessionscookies: Disse er en type cookies designet til at indsamle og gemme data, mens brugeren går ind på hjemmesiden.
Som navnet siger, gemmes disse cookies i din terminal indtil slutningen af brugerens browsing session.
Vedvarende cookies: Det er en type cookies, hvor dataene stadig er gemt i terminalen og kan tilgås og behandles i en
periode, der er defineret af den ansvarlige for cookien, som kan gå fra få minutter til flere år.

2.3. Ifølge dens formål:
Strictly necessary cookies: Disse er dem, der giver brugeren mulighed for at navigere gennem webstedet og bruge de
forskellige muligheder eller tjenester, der er tilgængelige, såsom for eksempel kontrol af trafik og datakommunikation,
identifikation af browsertypen, identifikation af sessionen, adgang til områder med begrænset adgang, brug af de tjenester,
der stilles til rådighed for brugeren, brug af sikkerhedselementer under navigation, identifikation af brugerpræferencer eller
deling af indhold via sociale netværk. Disse typer cookies forbedrer brugerens oplevelse ved at optimere ydeevnen baseret
på de indsamlede oplysninger.
Targeting cookies: Er dem, der tillader styring af annoncepladserne på hjemmesiden på den mest effektive måde. Disse
cookies gemmer oplysninger om brugernes adfærd opnået gennem løbende overvågning af deres browservaner, hvilket gør
det muligt at oprette en specifik profil til at vise annoncer baseret på den.
Performance cookies: Disse cookies er designet og brugt til at spore og analysere brugeradfærd. Denne type cookies giver
ejeren af siden mulighed for at måle aktivitet på webstedet gennem aggregeret information eller statistik.
Functional cookies: Disse cookies tillader at huske information, så brugeren får adgang til tjenesten med visse egenskaber,
der kan adskille hans oplevelse fra andre brugere, såsom for eksempel sproget, antallet af resultater, der skal vises, når
brugeren foretager en søgning, aspekt eller indhold af tjenesten afhængigt af den type browser, som brugeren får adgang til
eller den region, hvorfra brugeren får adgang til tjenesten mv.
For mere information om den specifikke type cookies, der bruges på hjemmesiden, henvises til indstillingspanelet, der er
tilgængeligt fra nederste venstre margen på websiden.

3. HVORDAN AFGIVER DU DIT SAMTYKKE?
Du giver dit samtykke til installation og brug af cookies underlagt vilkårene i denne cookiepolitik ved at klikke på boksen
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"Accepter alle cookies" i informationsbanneret. Der gives samtykke til alle websteder, der er underlagt denne politik.

4. HVORDAN KAN DU ADMINISTRERE DINE PRÆFERENCER?
Du kan indstille dine præferencer og konfigurere brugen af cookies i indstillingspanelet, der er tilgængeligt i banneret eller i
nederste venstre margen på websiden. Therefore, if you would like to remove at any time your consent to the use of all or
certain types of cookies you must disable their use by changing the settings.
Bemærk også, at du når som helst kan blokere eller deaktivere samt slette tidligere installerede cookies ved at ændre dine
browserindstillinger, som du skal følge de tilsvarende instruktioner for.
For mere information om cookieindstillinger i nogle af de mest almindelige browsere, klik på nedenstående links:
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

5. OPDATERINGER OG ÆNDRINGER I VORES COOKIEPOLITIK
Vi kan når som helst ændre denne cookiepolitik, herunder blandt andet for at tilpasse vores cookiepolitik til ny eksisterende
lovgivning, regler eller for at tilpasse den til de instruktioner, der er angivet af den tilsvarende databeskyttelsesmyndighed.
Du vil blive underrettet, hvis der foretages ændringer af betydning af nærværende Cookie- politik.

Ansvarsfraskrivelse:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and
filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.
As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of
the legal documents and their updates.
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