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Alla webbplatser som ägs av SALTO Systems, SL, använder en teknik som kallas "cookies" för att samla information om

användningen av våra webbplatser.

Vi använder dessa kakor för att underlätta din surfning på våra webbplatser, skilja dig från andra användare, analysera dina

surfvanor på webbplatsen och för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och din användarupplevelse.

Syftet med denna cookiepolicy är att förse dig med tydlig och exakt information om de cookies som vi använder på vår

webbplats ("Cookies Policy"). Denna cookiepolicy ersätter alla tidigare cookiepolicyer eller regler som tidigare delats med och

godkänts av dig för användning av denna webbplats.

Om du önskar ytterligare information om de cookies som används på vår webbplats kan du "kontakta vårt

dataskyddsombud". Dessutom kan du få mer information om behandlingen av dina uppgifter av SALTO, samt hur du utövar

dina rättigheter i vår Privacy Policy.

 

1. VAD ÄR EN KAKA?

En kaka är en fil som laddas ner till din enhet (dator eller mobil enhet) när du besöker vissa webbplatser eller appar. Syftet är

att lagra information som kan uppdateras och hämtas av den enhet som ansvarar för installationen.

2. VILKEN TYP AV COOKIES ANVÄNDER VÅR WEBBPLATS?

Nedan ger vi information om vilken typ av cookies som används på våra webbplatser:

2.1. Beroende på den enhet som hanterar cookies:

Enligt den enhet som hanterar domänen från vilken kakorna skickas och behandlar de erhållna uppgifterna kan vi skilja:

Egna kakor: Är de som skickas till användarens terminalutrustning från domäner som hanteras av Salto Systems som

redaktör för webbplatsen.

Tredjepartscookies: Är de som skickas till användarens terminalutrustning från en dator eller domän som inte hanteras av

utgivaren, utan av en annan enhet.

De cookies som används på denna webbplats av tredje part tillhör: 

Google 

Pardot 

Linkedin 

Hotjar  

Facebook 

AddThis 
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https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
https://es-es.facebook.com/policies/cookies/
https://www.addthis.com/academy/tag/cookies/
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Onetrust 

Lokalisera

GeolokaliseringDB

2.2. Beroende på den tid de förblir aktiva i terminalutrustningen:

Sessionscookies: Dessa är en typ av cookies utformade för att samla in och lagra data medan användaren går in på

webbplatsen. Som namnet säger, lagras dessa cookies i din terminal till slutet av användarens surfsession.

Beständiga cookies: De är en typ av cookies där data fortfarande lagras i terminalen och kan nås och behandlas under en

period som definieras av den som ansvarar för kakan, som kan gå från några minuter till maximalt två år från installationen.

.

2.3. Enligt dess syfte:

Nödvändiga cookies: Det här är de som gör att användaren kan navigera genom webbplatsen och använda de olika

alternativen eller tjänsterna som är tillgängliga, såsom att kontrollera trafik och datakommunikation, identifiera typen av

webbläsare, identifiera sessionen, komma åt områden med begränsad åtkomst, använda tjänsterna som görs tillgängliga

för användaren, använda säkerhetselement under navigering, identifiera användarpreferenser eller dela innehåll via sociala

nätverk. Dessa typer av cookies förbättrar användarens upplevelse genom att optimera prestanda baserat på den insamlade

informationen. SALTO behöver inte ditt samtycke för installation av dessa cookies på din enhet.

Mål Cookies: Är de som tillåter hanteringen av annonsplatserna som ingår på webbplatsen på det mest effektiva sättet.

Dessa cookies lagrar information om användares beteende som erhållits genom kontinuerlig övervakning av deras

surfvanor, vilket gör det möjligt att skapa en specifik profil för att visa reklam baserad på den. Dessa cookies installeras

endast på din enhet med ditt uttryckliga samtycke.

Prestandacookies: Dessa cookies är designade och används för att spåra och analysera användarbeteende. Denna typ av

cookies erbjuder sidans ägare mätning av aktivitet på webbplatsen genom samlad information eller statistik. Dessa cookies

installeras endast på din enhet med ditt uttryckliga samtycke. 

Funktionella cookies: Dessa cookies tillåter att komma ihåg information så att användaren kommer åt tjänsten med vissa

egenskaper som kan skilja hans upplevelse från andra användare, såsom till exempel språket, antalet resultat som ska visas

när användaren gör en sökning, aspekt eller innehåll i tjänsten beroende på vilken typ av webbläsare som användaren

ansluter till eller från vilken region användaren får åtkomst till tjänsten etc. Dessa cookies installeras endast på din enhet

med ditt uttryckliga samtycke.

För mer information om den specifika typen av kakor som används på webbplatsen, se inställningspanelen som är tillgänglig

från webbsidans nedre vänstra marginal.

3. HUR GER DU DITT SAMTYCKE?

Du ger ditt samtycke till installation och användning av cookies enligt villkoren i denna cookiepolicy, genom att klicka på rutan

"Acceptera alla cookies" i informationsbannern. Samtycke ges för alla webbplatser som omfattas av denna policy.

4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS
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Vissa av de personuppgifter som samlas in via tredjepartscookies kan bli föremål för internationella överföringar, i vilket fall vi

härmed garanterar att de nödvändiga garantierna kommer att antas för att skydda konfidentialitet, integritet och tillgänglighet

för de uppgifter som potentiellt är involverade i sådan överföring, i enlighet med de mekanismer som tillhandahålls av GDPR i

detta avseende. För mer information om de internationella överföringar som görs av varje tredje part, vänligen gå till deras

integritetspolicy som visas i avsnitt 2.1 i denna policy.

5. HUR KAN DU HANTERA DINA PREFERENSER?

Du kan ställa in dina inställningar och konfigurera användningen av cookies i inställningspanelen som finns i bannern eller i

den nedre vänstra marginalen på webbsidan. 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.

Observera också att du när som helst kan blockera eller inaktivera samt ta bort tidigare installerade cookies genom att ändra

dina webbläsaralternativ, för vilka du måste följa motsvarande instruktioner.

För mer information om cookieinställningar i några av de vanligaste webbläsarna, klicka på länkarna nedan:

Microsoft Edge

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Safari

6. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR AV KAKPOLICYN

Vi kan när som helst ändra denna cookiepolicy, inklusive bland annat, för att anpassa vår cookiepolicy till ny befintlig

lagstiftning, förordningar eller för att anpassa den till instruktionerna från motsvarande dataskyddsmyndighet.

Om kakpolicyn ändras på ett väsentligt sätt kommer du att informeras om detta. 

 

Senaste uppdatering: november 2022

© SALTO SYSTEMS, SL, 2022. Med ensamrätt.

 

varning:

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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