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Kaikki SALTO Systems, SL: n omistamat verkkosivustot käyttävät evästeinä tunnettua tekniikkaa kerätäkseen tietoja
verkkosivustojemme käytöstä.
Käytämme näitä evästeitä selaimesi helpottamiseksi verkkosivustoillamme, erottamiseksi muista käyttäjistä, analysoimme
verkkosivustosi selaamistottumuksia ja palvelujemme laadun ja käyttökokemuksen parantamiseksi.
Tämän evästekäytännön tarkoituksena on tarjota sinulle selkeää ja täsmällistä tietoa evästeistä, joita käytämme
verkkosivustollamme ("Evästekäytäntö"). Tämä evästekäytäntö korvaa kaikki aikaisemmat evästekäytännöt tai -asetukset,
jotka olet aiemmin jakanut sinulle ja hyväksynyt tämän verkkosivuston käyttöön.
Jos haluat lisätietoja verkkosivuillamme käytetyistä evästeistä, voit "Ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme".

1. MIKÄ ON EVÄSTE?
Eväste on tiedosto, joka ladataan laitteellesi (tietokone tai mobiililaite), kun käytät tiettyjä verkkosivustoja tai sovelluksia ja
niiden tarkoituksena on tallentaa laitteelle tietoa, jota voidaan päivittää ja jonka asennuksesta vastaava taho voi kerätä
itselleen.

2. MILLAISIA EVÄSTEITÄ VERKKOSIVUSTOMME KÄYTTÄÄ?
Alla annamme tietoja verkkosivustoillamme käytetyistä evästeistä:
2.1. Riippuen evästeitä hallinnoivasta tahosta:
Sen yksikön mukaan, joka hallinnoi verkkotunnusta, josta evästeet lähetetään, ja käsittelee saatuja tietoja, voimme erottaa:
Omat keksit: Ovatko ne, jotka lähetetään käyttäjän päätelaitteille verkkotunnuksista, joita Salto Systems hallinnoi
verkkosivuston editorina.
Kolmannen osapuolen evästeet: Ovatko ne, jotka lähetetään käyttäjän päätelaitteelle tietokoneelta tai toimialueelta, jota ei
hallinnoi julkaisija vaan toinen taho.
Kolmansien osapuolten tällä verkkosivustolla käyttämät evästeet kuuluvat:
Google
Pardot
Microsoft
Linkedin
Tuplaklikkaus
Adobe Marketing Cloud
Hotjar
Facebook

Copyright ©2022 SALTO Systems S.L. All rights reserved

saltosystems.com

saltosystems.com

Youtube
AddThis
Onetrust
Yandex
Pilvipilvi
Beamer

2.2. Riippuen ajasta, jolloin ne pysyvät aktiivisina päätelaitteessa:
Istuntoevästeet: Nämä ovat eräänlaisia evästeitä, jotka on suunniteltu keräämään ja tallentamaan tietoja käyttäjän siirtyessä
verkkosivustolle. Kuten sen nimi kertoo, nämä evästeet tallennetaan päätteeseesi käyttäjän selausistunnon loppuun asti.
Pysyvät evästeet: Ne ovat eräänlaisia evästeitä, joiden tiedot tallennetaan edelleen päätteeseen ja niitä voidaan käyttää ja
käsitellä evästeestä vastaavan henkilön määrittelemän ajanjakson aikana, joka voi kestää muutamasta minuutista useisiin
vuosiin.

2.3. Tarkoituksensa mukaan:
Strictly necessary cookies: Nämä ovat niitä, joiden avulla käyttäjä voi navigoida verkkosivustolla ja käyttää erilaisia
saatavilla olevia vaihtoehtoja tai palveluita, kuten esimerkiksi liikenteen ja tietoliikenteen hallintaa, selaimen tyypin
tunnistamista, istunnon tunnistamista, pääsyä rajoitettuihin alueisiin, käyttää käyttäjän saataville asetettuja palveluja,
käyttää turvaelementtejä navigoinnin aikana, tunnistaa käyttäjän mieltymyksiä tai jakaa sisältöä sosiaalisten verkostojen
kautta. Tämäntyyppiset evästeet parantavat käyttökokemusta optimoimalla suorituskykyä kerättyjen tietojen perusteella.
Targeting cookies: Ovatko ne, jotka mahdollistavat verkkosivuston mainostilojen hallinnan tehokkaimmalla tavalla. Nämä
evästeet tallentavat tietoja käyttäjien käyttäytymisestä, jotka on saatu heidän selaustottumustensa jatkuvalla seurannalla,
mikä mahdollistaa tietyn profiilin luomisen sen perusteella mainonnan näyttämiseksi.
Performance cookies: Nämä evästeet on suunniteltu ja niitä käytetään käyttäjien käyttäytymisen seurantaan ja
analysointiin. Tämän tyyppiset evästeet tarjoavat sivun omistajalle toiminnan mittaamisen verkkosivustolla koottujen
tietojen tai tilastojen avulla.
Functional cookies: Nämä evästeet mahdollistavat tietojen muistamisen, jotta käyttäjä pääsee palveluun tietyillä
ominaisuuksilla, jotka erottavat hänen kokemuksensa muista käyttäjistä, kuten esimerkiksi kieli, käyttäjän haun yhteydessä
näytettävien tulosten määrä, palvelun näkökohta tai sisältö riippuen selaimen tyypistä, jonka kautta käyttäjä käyttää, tai
alueesta, josta käyttäjä käyttää palvelua jne.
Lisätietoja verkkosivustossa käytetyistä evästeistä on asetuspaneelissa, johon pääsee verkkosivun vasemmassa
alakulmassa.

3. MITEN ANNAT SUOSTUMUKSESI?
Annat suostumuksesi tämän evästekäytännön ehtojen mukaisten evästeiden asentamiseen ja käyttöön napsauttamalla
tietobannerissa olevaa "Hyväksy kaikki evästeet" -ruutua. Suostumus annetaan kaikille tämän käytännön piiriin kuuluville
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verkkosivustoille.

4. KUINKA VOIT HALLITA MIELTYMYKSIÄSI?
Voit määrittää mieltymyksesi ja evästeiden käytön asetuspaneelissa, joka on saatavilla bannerissa tai verkkosivun
vasemmassa alakulmassa. 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.
Huomaa myös, että voit milloin tahansa estää tai poistaa käytöstä sekä poistaa aiemmin asennetut evästeet muokkaamalla
selaimesi asetuksia, ja sinun on noudatettava vastaavia ohjeita.
Saat lisätietoja evästeasetuksista joissakin yleisimmissä selaimissa napsauttamalla alla olevia linkkejä:
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

5. PÄIVITYKSIÄ JA MUUTOKSIA EVÄSTEKÄYTÄNTÖÖMME
Voimme muuttaa tätä evästekäytäntöä milloin tahansa, mukaan lukien muun muassa, jotta voimme mukauttaa
evästekäytäntömme uuteen voimassa olevaan lainsäädäntöön, säännöksiin tai mukauttaa sitä vastaavan
tietosuojaviranomaisen määrittelemiin ohjeisiin.
Kun evästekäytäntöön tehdään mitä tahansa merkittäviä muutoksia, sinulle ilmoitetaan siitä.

Vastuuvapauslauseke:

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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