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SALTO SYSTEMS
SALTO Systems Privacybeleid
1. WIE IS DE BEHEERDER VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij delen u mee dat de persoonsgegevens die u ons via de Websites verstrekt, verwerkt zullen worden door Salto Systems,
S.L. (“Salto”) met geregistreerd adres C/ Arkotz 9 Pol. Lanbarren 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) - Spanje, voor de hieronder
beschreven doeleinden.
Voor sommige specifieke verwerkingsactiviteiten kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden door entiteiten van de
SALTO-groep (de ”Entiteiten van de Groep”). Wanneer dat het geval is, zal dat in deel 3 van dit privacybeleid worden
meegedeeld. Welke entiteit van de Groep als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens optreedt, hangt af van
waar u zich bevindt. U kunt de volledige lijst raadplegen via de volgende: link
U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FvG) van SALTO en, indien van toepassing, met de
FvG van de entiteiten van de Groep, via het contactformulier“Contact opnemen met onze functionaris voor

gegevensbescherming”.”.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
SALTO verwerkt de persoonsgegevens die u mogelijk verstrekt via de websites die SALTO of een van de entiteiten van de
Groep bezit of beschikbaar stelt (de “Websites”), afhankelijk van het gebruik dat u van een van deze Websites maakt. In dit
verband wordt u ervan in kennis gesteld dat u om persoonsgegevens zal worden gevraagd om bepaalde handelingen uit te
voeren of gebruik te maken van bepaalde diensten van de Websites. De met een sterretje (*) aangeduide vakjes zijn strikt
noodzakelijk om de gevraagde acties uit te voeren en/of om u de diensten te verlenen die via de Websites worden
aangeboden. Indien deze noodzakelijke informatie niet wordt verstrekt, zal het onmogelijk zijn de overeenkomstige actie uit te
voeren of de voornoemde diensten te verlenen.
Dit beleid is ook van toepassing als u uw gegevens op een andere manier aan ons hebt verstrekt en als u naar dit beleid bent
verwezen voor het verkrijgen van de relevante informatie over de verwerking van uw gegevens.
U bevestigt en garandeert de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de verstrekte gegevens, en dat deze zijn aangepast aan
uw huidige omstandigheden. In deze zin gaat u akkoord met het meedelen van elke wijziging die zich daarin zou kunnen
voordoen, volgens de procedure die is vastgesteld in deel 7. "Welke rechten heeft u wanneer u ons persoonsgegevens

verstrekt?", , waarbij SALTO zich het recht voorbehoudt om iedere gebruiker die onjuiste gegevens heeft verstrekt, van de
geregistreerde diensten uit te sluiten, onverminderd andere acties die in de Wet worden ondernomen.

3. WAAROM EN WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
U wordt nu geïnformeerd over de doeleinden van de verwerking die SALTO van uw persoonsgegevens zal uitvoeren en over de
rechtsgrondslag van deze verwerkingsactiviteiten, afhankelijk van de specifieke website en sectie waar u de informatie heeft
verstrekt.
3.1. Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier:
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De Websites bevatten verschillende contactformulieren waarmee u contact met ons kunt opnemen om ons op de hoogte te
stellen van uw vragen en verzoeken over SALTO, onze producten en diensten, onze deelname aan evenementen en alle andere
aan SALTO gerelateerde aspecten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn; evenals voor indiening van verzoeken tot het
downloaden van de documenten die u via de Websites hebt gepersonaliseerd.
De persoonsgegevens die u via deze contactformulieren verstrekt, worden verwerkt door SALTO en, indien van toepassing, de
entiteiten van de Groep op basis van haar rechtmatige belang om contact met u op te nemen voor het beantwoorden van uw
vraag of verzoek.
Als uw verzoek beantwoord moet worden door een van onze erkende plaatselijke distributeurs van producten en diensten of
door een van onze commerciële of technologische partners, kan SALTO deze gegevens doorgeven aan SALTO's partners
overeenkomstig het geografische gebied waar u zich bevindt (“SALTO-partners”) op basis van haar rechtmatige belang om
een juist en efficiënt antwoord op uw vraag of verzoek te garanderen.
Bovendien, op voorwaarde dat u ons uw toestemming geeft via een van de selectievakjes die beschikbaar zijn in de
contactformulieren van de Websites, zullen wij uw identificatiegegevens, uw beroep en het bedrijf waar u werkt, evenals uw
contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden, via om het even welk middel, met inbegrip van elektronische
middelen, over de door SALTO gecommercialiseerde producten en diensten die u zouden kunnen interesseren, en/of om uw
gegevens door te geven, aan onze entiteiten van de Groep om u ook op de hoogte te houden. U kunt deze toestemming op elk
moment intrekken volgens de procedure die is vastgesteld in deel 7 van dit Privacybeleid.
3.2. Wanneer u contact met ons opneemt voor aanwerving:
Indien u geïnteresseerd bent om deel uit te maken van het SALTO-team, geeft u ons uw toestemming via de overeenkomstige
formulieren, zodat wij uw sollicitatie voor aanwervingsdoeleinden kunnen verwerken. Wij zullen uw identificatiegegevens, uw
contactgegevens, de talen die u spreekt en alle andere gegevens die in uw CV staan gebruiken om uw eventuele deelname
aan de huidige selectieprocedures te beheren, en om u op de hoogte te houden van de mogelijke selectieprocedures waarvoor
u in de toekomst in aanmerking zou kunnen komen en uw deelname daaraan te beheren.
SALTO zal deze informatie delen met de entiteiten van de Groep waarvan u in het formulier aangeeft dat u er belangstelling
voor hebt, met het doel uw sollicitatie voor aanwervingsprocedures in overweging te nemen. SALTO zal uw informatie niet
delen met andere entiteiten van de Groep, tenzij u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.
3.3. Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrieven:
Op basis van de toestemming die u via het inschrijvingsformulier hebt gegeven, zullen SALTO en/of de overeenkomstige
entiteiten van de Groep uw identificatiegegevens en contactgegevens gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrieven
en/of waarschuwingen waarop u zich hebt ingeschreven in verband met de producten en diensten die door SALTO en onze
entiteiten van de Groep worden gecommercialiseerd, en ook om u op de hoogte te houden van interessant aanverwant nieuws.
3.4. Wanneer we u commerciële communicatie sturen als contactpersoon van onze klant of potentiële klant:
Als contactpersoon of vertegenwoordiger van één van onze klanten, kan SALTO u commerciële communicatie sturen in
verband met onze producten en diensten. Wij zullen dit doen op grond van ons rechtmatig belang om onze producten en
diensten te promoten om onze commerciële activiteit te bevorderen, en om nieuwe producten en diensten aan te bieden of de
voorwaarden te verbeteren van de producten en diensten waarvoor u reeds een contract hebt gesloten.
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In het geval dat u een contactpersoon bent van een potentiële klant of een anderszins interessant contact, kan SALTO uw
identificatie- en contactgegevens verwerken om u commerciële communicatie te sturen in verband met onze producten en
diensten, op voorwaarde dat u met het ontvangen van dergelijke communicatie hebt ingestemd. U kunt deze toestemming op
elk moment intrekken volgens de procedure die is vastgesteld in deel 7 van dit Privacybeleid.
3.5. Wanneer u een contactpersoon bent van een klant of leverancier:
SALTO zal uw identificatie- en contactgegevens verwerken als contactpersoon, werknemer of vertegenwoordiger van onze
klant of leverancier om de ontwikkeling, uitvoering en controle van de overeengekomen contractuele relatie met onze klant of
leverancier mogelijk te maken. Wanneer uw bedrijf de diensten van een van de entiteiten van de Groep of van SALTO Partners
heeft uitbesteed, zal SALTO de vereiste gegevens aan deze entiteit van de Groep of SALTO Partner meedelen, die ze ook zal
verwerken.
3.6. Wanneer u een geregistreerde gebruiker van onze Websites bent:
Websites bieden ook bepaalde online diensten aan waarvoor u zich eerst moet registreren om toegang te krijgen tot de
beschikbare diensten en ze te kunnen gebruiken; zoals het Partner Portal en de Software Area. In deze gevallen zal SALTO uw
gegevens verwerken om uw registratie op de overeenkomstige website te beheren en om de producten en diensten die aan
uw account gekoppeld zijn te leveren, met inbegrip van het meedelen van informatie in verband daarmee. Merk op dat
sommige van deze onlinediensten tegen betaling of met beperkte toegang zijn, zodat niet alle Websitegebruikers toegang tot
die diensten zullen kunnen krijgen.
SALTO kan deze gegevens meedelen aan de entiteiten van de Groep overeenkomstig het geografische gebied waar u zich
bevindt, met de bovengenoemde doeleinden, om de levering van diensten volgens de door SALTO vastgestelde criteria te
garanderen en om bepaalde normen en kwaliteit van de gecontracteerde diensten te waarborgen, afhankelijk van de plaats
waar u verblijft.
De verwerking van uw accountgegevens zal gebaseerd zijn op:
Contractuele of precontractuele relatie: Wanneer u een bestaande relatie heeft met SALTO of de entiteiten van de Groep als
klant, integrator, commerciële partner of installateur van onze producten en/of diensten. Dit omvat alle contacten die we met
u kunnen hebben in verband met deze bestaande relatie.
Rechtmatig belang: Wanneer wij de gegevens gebruiken om onze producten en diensten te onderhouden, te ontwikkelen en
te verbeteren, en om de naleving van onze Intellectuele Eigendomsrechten te controleren, en wanneer wij met u
communiceren om u op de hoogte te houden van onze producten en/of diensten die voor u van belang kunnen zijn.
3.7. Legal compliance purposes
In addition to the aforementioned specific purposes, SALTO may also process your personal data, if it is required to comply
with our legal obligations (such as, complying with legally determined minimum data retention periods) as well as to
communicate the data to public authorities, regulators or governmental bodies in those cases in which it is necessary to do so
by law, local regulations or compliance with regulatory obligations.

4. WIE KAN UW PERSOONSGEGEVENS ONTVANGEN?
In de termen beschreven in deel 3 "Waarom en waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?", In de termen beschreven in
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deel 3 “Waarom en waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?”, kan SALTO haar persoonsgegevens overdragen aan haar
entiteiten van de Groep, aan SALTO Partners en aan de vereiste overheidsinstanties, in de termen beschreven in genoemd
deel.
Bovendien doet SALTO een beroep op de medewerking van sommige derde dienstverleners die toegang kunnen hebben tot
uw persoonsgegevens en deze als gegevensverwerker in naam en voor rekening van SALTO verwerken voor de levering van
diensten. In die zin volgt SALTO strenge criteria voor de selectie van leveranciers om aan haar verplichtingen inzake
gegevensbescherming te voldoen en verbindt zij zich ertoe met hen de overeenkomstige gegevensverwerkingsovereenkomst
te ondertekenen, waardoor zij onder meer de volgende verplichtingen zal opleggen: passende technische en organisatorische
maatregelen toepassen; de persoonsgegevens verwerken voor de overeengekomen doeleinden en alleen rekening houdend
met de gedocumenteerde instructies van SALTO; en de gegevens wissen of teruggeven zodra de dienstverlening eindigt.
Wij informeren u dat SALTO uw informatie niet aan derden verkoopt.

5. ZULLEN WE INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
UITVOEREN?
Bovengenoemde ontvangers kunnen zich in bepaalde gevallen buitenzijde de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.
In die gevallen eist SALTO dat genoemde ontvangers zich houden aan de maatregelen ter bescherming van de
persoonsgegevens die zijn vastgelegd in een bindend contract, zoals de modelcontractbepalingen, behalve in gevallen waarin
de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het land waar de ontvanger zich bevindt, een passend niveau van bescherming
van persoonsgegevens. U kunt een kopie van de door SALTO vereiste maatregelen verkrijgen door contact op te nemen met
SALTO op het adres dat aan het einde van dit beleid wordt vermeld.

6. HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden. Daarom hangen
de bewaarperioden van de gegevens af van de doeleinden waarvoor wij ze verzamelen en gebruiken en/of zoals vereist is om
te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, zoals uiteengezet in ons beleid inzake het bewaren van gegevens.
In alle hieronder gespecificeerde gevallen zullen wij, zodra deze termijnen verstreken zijn, overgaan tot de verwijdering van uw
persoonsgegevens op het moment waarop alle noodzakelijke handelingen zijn verricht om de eventueel nog tussen de
partijen bestaande verplichtingen te beheren en te beëindigen, waarbij wij in die periode alle noodzakelijke administratieve
procedures zullen uitvoeren.
Niettegenstaande het voorgaande kunnen uw gegevens goed afgeschermd bewaard worden, zolang er verantwoordelijkheden
kunnen worden afgeleid voor de uitvoering van onze relatie met u, en voor de naleving van andere wettelijke verplichtingen.
In dit verband garandeert SALTO dat het de gegevens niet zal verwerken, tenzij dat noodzakelijk is voor de formulering, de
uitoefening of de verdediging van vorderingen of wanneer hierom door het openbaar bestuur, de rechters en de rechterlijke
instanties wordt gevraagd tijdens de periode van verjaring van hun rechten of wettelijke verplichtingen.
Afhankelijk van de gronden voor de verwerking van dergelijke gegevens, kunnen wij de volgende algemene bewaartermijnen
onderscheiden:
6.1. Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier:
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Uw persoonsgegevens die u via een contactformulier verstrekt, worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is
om uw aanvraag te behandelen.
In elk geval zullen, indien u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van commerciële communicatie van SALTO en/of
de entiteiten van onze Groep, uw gegevens bewaard blijven totdat u te kennen geeft dat u zich wilt uitschrijven en deze
communicatie niet langer wenst te ontvangen.
6.2. Wanneer u contact met ons opneemt voor werving:
Uw persoonsgegevens kunnen maximaal 3 jaar bewaard worden, of korter indien u te kennen geeft dat u de toestemming voor
de verwerking wilt intrekken. Als de toepasselijke wetgeving in een bepaald rechtsgebied echter een kortere bewaartermijn
bepaalt dan de aangegeven, passen we de overeenkomstige wettelijke termijn toe. Zodra de toepasselijke periode is
verstreken zonder dat u deel uitmaakt van ons team, zullen we uw persoonsgegevens (inclusief uw cv) vernietigen; tenzij we
uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw gegevens te bewaren voor komende procedures.
6.3. Bij inschrijving op onze nieuwsbrieven:
Uw persoonsgegevens worden verwerkt totdat u ons op de hoogte brengt van uw beslissing om u uit te schrijven voor
dergelijke nieuwsbrieven of van uw wens om geen communicatie meer te ontvangen.
6.4. Wanneer we u commerciële communicatie sturen als contactpersoon van onze klant of potentiële klant:
SALTO zal de verwerking van de persoonsgegevens van de contactpersonen van onze klanten voor dit doel uitvoeren zolang
de relatie met de klant van kracht blijft.
In het geval dat u een contactpersoon bent van een potentiële klant of een anderszins contact van belang, bewaren wij uw
persoonsgegevens voor het verzenden van commerciële communicatie totdat u ons op de hoogte stelt van uw beslissing om
u af te melden voor dergelijke communicatie of uw wens om te stoppen met het ontvangen ervan.
6.5. Wanneer u een contactpersoon bent van een klant of leverancier:
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie van kracht is.
6.6. Wanneer u een gebruiker bent van onze online diensten:
Uw gegevens worden verwerkt zolang u geregistreerd gebruiker blijft van een van onze online diensten, tenzij u uw account
verwijdert, of de contractuele relatie die u met SALTO of de entiteiten van onze Groep onderhoudt om welke reden dan ook
wordt beëindigd; tenzij SALTO deze gegevens langer moet bewaren om te voldoen aan wettelijk bepaalde verplichtingen tot
het bewaren van gegevens. In bepaalde omstandigheden kan SALTO het recht hebben om uw toegang tot de online diensten
op te heffen. Bovendien kan SALTO uw account deactiveren na kennisgeving als u gedurende een bepaalde periode geen
Website opent waarvan u een geregistreerde gebruiker bent.

7. WELKE RECHTEN HEEFT U WANNEER U ONS PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT?
WAAR KUNT U EEN VORDERING INDIENEN?
Wij delen u mee dat u overeenkomstig de huidige wetgeving uw recht van toegang, rectificatie, uitwissing, beperking, bezwaar,
gegevensoverdraagbaarheid en om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde
verwerking is gebaseerd, kunt uitoefenen door uw identiteit te bewijzen (door middel van een kopie van een identiteitsbewijs
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of een gelijkwaardig document), via het contactformulier “Contact opnemen met onze functionaris voor
gegevensbescherming” dat hier beschikbaar is. Als we u niet kunnen identificeren als gebruiker, kunnen we om aanvullende
informatie vragen.“Contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming”. ” hier beschikbaar. Als we u als
gebruiker niet kunnen identificeren, kunnen we u om aanvullende informatie vragen.
Evenzo hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking op basis van uw toestemming (d.w.z. de in deel 3.2, 3.3 en
3.4 beschreven verwerking) te allen tijde in te trekken door een e-mail te schrijven naar het vermelde e-mailadres. De
intrekking van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de
toestemming vóór de intrekking daarvan.
Indien u van mening bent dat SALTO of een van de entiteiten van haar Groep een van de bovengenoemde rechten niet heeft
geëerbiedigd, hebt u het recht een vordering in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

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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