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saltosystems.com retningslinjer for informasjonskapsler
Alle nettstedene som eies av SALTO Systems, SL, bruker en teknologi kjent som “cookies” for å samle informasjon om bruken
av våre nettsteder.
Vi bruker disse informasjonskapslene for å gjøre det lettere å surfe på våre nettsteder, skille deg fra andre brukere, analysere
dine vaner på nettstedet og for å forbedre kvaliteten på tjenestene våre og din brukeropplevelse.
Hensikten med denne informasjonskapselpolicyen er å gi deg klar og presis informasjon om informasjonskapslene vi bruker
på nettstedet vårt ("Cookiepolitikken"). Denne informasjonskapsler-policyen erstatter alle tidligere retningslinjer eller regler for
informasjonskapsler som du tidligere har delt med og godtatt for bruk av dette nettstedet.
Hvis du ønsker mer informasjon om informasjonskapslene som brukes på nettsiden vår, kan du "kontakte vår
personvernombud".

1. HVA ER EN INFORMASJONSKAPSEL (COOKIE)?
En informasjonskapsel er en fil som blir lastet ned på enheten din (datamaskin eller mobil) når du får tilgang til visse nettsider
eller apper for å lagre informasjon som kan oppdateres og lastes tilbake av virksomheten som er ansvarlig for dens
installasjon.

2. HVILKEN TYPE COOKIES BRUKER NETTSTEDET VÅRT?
Nedenfor gir vi informasjon om typen informasjonskapsler som brukes på våre nettsteder:
2.1. Avhengig av enheten som administrerer informasjonskapslene:
I følge enheten som administrerer domenet som informasjonskapslene sendes fra og behandler innhentede data, kan vi skille
mellom:
Egne informasjonskapsler: Sendes de til brukerens terminalutstyr fra domener som administreres av Salto Systems som
redaktør av nettstedet.
Tredjeparts informasjonskapsler: Er de som sendes til brukerens terminalutstyr fra en datamaskin eller et domene som ikke
administreres av utgiveren, men av en annen enhet.
Informasjonskapslene som brukes på dette nettstedet av tredjeparter tilhører:
Google
Pardot
Microsoft
Linkedin
Dobbeltklikk
Adobe Marketing Cloud
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Hotjar
Facebook
Youtube
AddThis
Onetrust
Yandex
Cloudfare
Beamer

2.2. Avhengig av tidspunktet de forblir aktive i terminalutstyret:
Session Cookies: Dette er en type informasjonskapsler designet for å samle inn og lagre data mens brukeren kommer inn på
nettstedet. Som navnet sier, lagres disse informasjonskapslene i terminalen din til slutten av brukerens surfetid.
Vedvarende informasjonskapsler: De er en type informasjonskapsler der dataene fremdeles er lagret i terminalen og kan
nås og behandles i løpet av en periode som er definert av personen som er ansvarlig for informasjonskapslen, som kan gå
fra noen få minutter til flere år.

2.3. I henhold til formålet:
Strictly necessary cookies: Dette er de som lar brukeren navigere gjennom nettstedet og bruke de forskjellige alternativene
eller tjenestene som er tilgjengelige, for eksempel for å kontrollere trafikk og datakommunikasjon, identifisere nettlesertype,
identifisere økten, få tilgang til begrenset få tilgang til områder, bruke tjenestene som er gjort tilgjengelig for brukeren, bruke
sikkerhetselementer under navigering, identifisere brukerpreferanser eller dele innhold gjennom sosiale nettverk. Disse typer
informasjonskapsler forbedrer brukerens opplevelse ved å optimalisere ytelsen basert på den innsamlede informasjonen.
Targeting cookies: Er de som gjør det mulig å administrere reklameplassene på nettstedet på den mest effektive måten.
Disse informasjonskapslene lagrer informasjon om brukernes oppførsel oppnådd gjennom kontinuerlig overvåking av deres
surfevaner, som gjør det mulig å opprette en bestemt profil for å vise reklame basert på den.
Performance cookies: Disse informasjonskapslene er designet og brukt til å spore og analysere brukeratferd. Denne typen
informasjonskapsler tilbyr eieren av siden en måling av aktiviteten på nettstedet gjennom samlet informasjon eller
statistikk.
Functional cookies: Disse informasjonskapslene tillater å huske informasjon slik at brukeren får tilgang til tjenesten med
visse egenskaper som kan skille opplevelsen fra andre brukere, for eksempel for eksempel språket, antall resultater som
skal vises når brukeren søker , aspektet eller innholdet i tjenesten, avhengig av hvilken type nettleser brukeren får adgang til
eller regionen som brukeren får adgang til tjenesten fra, etc.
For mer informasjon om den spesifikke typen informasjonskapsler som brukes på nettstedet, se innstillingspanelet som er
tilgjengelig fra nedre venstre marg på websiden.

3. HVORDAN GIR DU DITT SAMTYKKE?
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Du gir ditt samtykke til installasjon og bruk av informasjonskapslene underlagt vilkårene i denne informasjonskapselpolicyen,
ved å klikke på ruten "Godta alle informasjonskapsler" i informasjonsbanneret. Samtykke gis for SALTO Systems
nettstedseiendom.

4. HVORDAN KAN DU ADMINISTRERE DINE PREFERANSER?
Du kan angi innstillingene dine og konfigurere bruken av informasjonskapsler i innstillingspanelet som er tilgjengelig i
banneret eller nederst til venstre 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.
Vær også oppmerksom på at når som helst kan du blokkere eller deaktivere, samt slette tidligere installerte
informasjonskapsler ved å endre nettleseralternativene, som du må følge de tilsvarende instruksjonene for.
For mer informasjon om informasjonskapselinnstillinger i noen av de vanligste nettleserne, klikk på lenkene nedenfor:
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

5. OPPDATERINGER OG ENDRINGER I RETNINGSLINJENE VÅRE FOR
INFORMASJONSKAPSLER
Vi kan når som helst endre denne informasjonskapselpolicyen, inkludert blant annet for å tilpasse vår
informasjonskapselpolitikk til ny eksisterende lovgivning, forskrifter, eller for å tilpasse den til instruksjonene som er angitt av
den tilsvarende databeskyttelsesmyndigheten.
Du vil bli informert når det kommer viktige endringer i disse reglene for informasjonskapsler.

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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