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Alle websites die eigendom zijn van SALTO Systems, SL, gebruiken een technologie die bekend staat als "cookies" om
informatie te verzamelen over het gebruik van onze websites.
We gebruiken deze cookies om uw bezoek aan onze websites te vergemakkelijken, u te onderscheiden van andere gebruikers,
uw surfgedrag op de website te analyseren en om de kwaliteit van onze diensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.
Het doel van dit cookiebeleid is om u duidelijke en nauwkeurige informatie te geven over de cookies die we op onze website
gebruiken (het "Cookiebeleid"). Dit cookiebeleid vervangt elk eerder cookiebeleid of -regelgeving die u eerder hebt gedeeld met
en geaccepteerd door u voor het gebruik van deze website.
Indien u meer informatie wenst over de cookies die op onze website worden gebruikt, kunt u contact opnemen met onze
functionaris voor gegevensbescherming.

1. WAT IS EEN COOKIE?
Een cookie is een bestand dat op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) wordt gedownload wanneer u toegang krijgt tot
bepaalde websites of apps om informatie op te slaan die kan worden bijgewerkt en opgehaald door de entiteit die
verantwoordelijk is voor de installatie ervan.

2. WELK TYPE COOKIES GEBRUIKT ONZE WEBSITE?
Hieronder geven we informatie over het type cookies dat op onze websites wordt gebruikt:
2.1. Afhankelijk van de entiteit die de cookies beheert:
Volgens de entiteit die het domein beheert van waaruit de cookies worden verzonden en de verkregen gegevens verwerkt,
kunnen we onderscheid maken tussen:
Eigen cookies: worden verzonden naar de eindapparatuur van de gebruiker vanuit domeinen die worden beheerd door Salto
Systems als redacteur van de website.
Cookies van derden: zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of
domein dat niet wordt beheerd door de uitgever, maar door een andere entiteit.
De cookies die door derden op deze website worden gebruikt, zijn van:
Google
Pardot
Microsoft
Linkedin
Double Click
Adobe Marketing Cloud
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Hotjar
Facebook
Youtube
AddThis
Onetrust
Yandex
Cloudfare
Beamer

2.2. Afhankelijk van de tijd dat ze actief blijven in de eindapparatuur:
Sessiecookies: dit zijn een soort cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker
de website bezoekt. Zoals de naam al zegt, worden deze cookies in uw terminal opgeslagen tot het einde van de
browsesessie van de gebruiker.
Permanente cookies: dit zijn een soort cookies waarbij de gegevens nog steeds in de terminal worden opgeslagen en die
kunnen worden geopend en verwerkt gedurende een periode die wordt bepaald door de persoon die verantwoordelijk is voor
de cookie, die kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.

2.3. Volgens het doel:
Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies waarmee de gebruiker door de website kan navigeren en de verschillende
beschikbare opties of diensten kan gebruiken, zoals bijvoorbeeld verkeer en datacommunicatie beheren, het type browser
identificeren, de sessie identificeren, beperkte toegang toegang te krijgen tot gebieden, gebruik te maken van de diensten
die ter beschikking van de gebruiker zijn gesteld, beveiligingselementen te gebruiken tijdens de navigatie,
gebruikersvoorkeuren te identificeren of inhoud te delen via sociale netwerken. Dit soort cookies verbetert de
gebruikerservaring door de prestaties te optimaliseren op basis van de verzamelde informatie.
Gerichte cookies: zijn cookies die het beheer van de advertentieruimten op de website op de meest efficiënte manier
mogelijk maken. Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van gebruikers die wordt verkregen door continue
monitoring van hun surfgedrag, waardoor een specifiek profiel kan worden aangemaakt om op basis daarvan advertenties
weer te geven.
Prestatie cookies: deze cookies zijn ontworpen en worden gebruikt voor het volgen en analyseren van gebruikersgedrag. Dit
type cookies biedt de eigenaar van de pagina de mogelijkheid om de activiteit op de website te meten door middel van
geaggregeerde informatie of statistieken.
Functionele cookies: deze cookies maken het mogelijk om informatie te onthouden, zodat de gebruiker toegang krijgt tot de
dienst met bepaalde kenmerken die zijn ervaring kunnen onderscheiden van andere gebruikers, zoals bijvoorbeeld de taal,
het aantal resultaten dat moet worden weergegeven wanneer de gebruiker een zoekopdracht uitvoert. , het aspect of de
inhoud van de service, afhankelijk van het type browser waarmee de gebruiker toegang krijgt of de regio van waaruit de
gebruiker toegang krijgt tot de service, enz.
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Voor meer informatie over het specifieke type cookies dat op de website wordt gebruikt, raadpleegt u het instellingenpaneel
dat toegankelijk is via de linker benedenmarge van de webpagina.

3. HOE GEEFT U UW TOESTEMMING?
U geeft uw toestemming voor de installatie en het gebruik van cookies volgens de voorwaarden van dit cookiebeleid door op
het vakje "Alle cookies accepteren" in de informatiebanner te klikken. Er wordt toestemming gegeven voor dit websiteeigendom van SALTO Systems.

4. HOE KUNT U UW VOORKEUREN BEHEREN?
U kunt uw voorkeuren instellen en het gebruik van cookies configureren in het instellingenpaneel dat beschikbaar is in de
banner of in de linker benedenhoek van de webpagina.. 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.
Houd er ook rekening mee dat u op elk moment eerder geïnstalleerde cookies kunt blokkeren of uitschakelen en ook kunt
verwijderen door uw browseropties te wijzigen, waarvoor u de overeenkomstige instructies moet volgen.
Klik op de onderstaande links voor meer informatie over cookie-instellingen in enkele van de meest voorkomende browsers:
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

5. UPDATES EN WIJZIGINGEN IN ONS COOKIEBELEID
We kunnen dit cookiebeleid op elk moment wijzigen, inclusief onder andere om ons cookiebeleid aan te passen aan nieuwe
bestaande wet- en regelgeving, of om het aan te passen aan de instructies van de overeenkomstige overheidsinstantie voor
gegevensbescherming.
U wordt geïnformeerd wanneer dit cookiebeleid belangrijke wijzigingen ondergaat.

Vrijwaring:

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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