
SALTO Homelok
SALTO Homelokin evästekäytäntö

Tämä evästekäytäntö on myös osa Salto Homelok -alustan verkkosivuston käyttöehtoja, loppukäyttäjän lisenssisopimusta ja

tietosuojakäytäntöä (jäljempänä "Alusta") saatavilla osoitteessa URL-osoitteessa olevalla verkkosivustolla

https://homelok.saltosystems.com/ (jäljempänä "Kotisivut) ja SALTO Homelok -mobiilisovelluksessa (jäljempänä "Sovellus”).

Jotta käyttäjä voi selata alustaa, SALTO Systems, SL (jäljempänä, "SALTO"), verkkosivuston ja sovelluksen omistajana, jonka

rekisteröity kotipaikka on C/ Arkotz 9 Pol. Lanbarren 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) - Espanja ja verotunnus B-20708517, ilmoittaa

käyttävänsä tietojen tallennus- ja hakulaitteita: evästeitä, pikseleitä tai tekniikoita, joilla on samankaltaisia toimintoja

(jäljempänä "DARDS").

Tässä mielessä ja tarkoituksenamme taata käyttäjälle (jäljempänä "käyttäjä" tai "käyttäjät") kaikki oikean navigoinnin

edellyttämät tiedot, annamme käyttäjän saataville seuraavat tiedot siitä, mitä DARDS ovat, minkä tyyppiset DARDS alustalla ja

kuinka ne voidaan määrittää tai poistaa käytöstä.

1. MITÄ OVAT DARDS?

Evästeitä, pikseleitä tai vastaavia tekniikoita pidetään verkkotyökaluina, jotka mahdollistavat tietojen tallentamisen ja

hakemisen käyttäjiltä tarjotakseen heille paremman kokemuksen alustan käytöstä ja navigoinnista.

Tässä mielessä DARDS täyttää erilaisia toimintoja riippuen niiden luonteesta ja tavasta, jolla ne on toteutettu alustassa. 

DARDS ovat välttämättömiä Internetin toiminnalle; ne eivät voi vahingoittaa käyttäjän tietokonetta/laitetta ja, jos ne on

aktivoitu selaimesi asetuksista, ne auttavat meitä tunnistamaan ja ratkaisemaan mahdolliset virheet Verkkosivuston

toiminnassa. DARDS palvelee monia tarkoituksia, kuten mahdollistaa sinun navigoida sivujen välillä tehokkaasti, muistaa

valintasi ja parantaa yleisesti käyttökokemustasi. Ne auttavat myös varmistamaan, että verkossa näkemäsi mainokset

vastaavat kiinnostuksen kohteitasi parhaiten.

Yllä olevan perusteella alustalla käytetyt DARDS-järjestelmät selitetään yksityiskohtaisesti:

Keksit

Eväste voidaan määritellä pieneksi tekstitiedostoksi tai yleiskäyttöiseksi laitteeksi, joka ladataan Käyttäjän päätelaitteelle

alustaa selatessaan tallentaakseen tietoja, joita sen asennuksesta vastaava taho voi päivittää ja hakea parantaakseen selailua

ja käyttäjän kokemus. Tällä hetkellä kaikki sivustot, riippumatta niiden tarjoamasta palvelusta, käyttävät DARDSia, eli ne

tallentavat vähimmäismäärän tietoa Käyttäjän käytöstä.

Pikselit ja vastaavat tekniikat

Pikselit esitellään alustalla, yleensä lisäämällä pieni pala lähdekoodia, jonka avulla alusta voi siirtää ja/tai kerätä tietoja

pyynnön avulla tähän pikseliin linkitetylle palvelimelle nähdäkseen, oletko käyttänyt tiettyä verkkoa tai sähköpostin sisältö -

kuten monet muut palvelut. Tämä auttaa meitä mittaamaan ja parantamaan palveluitamme ja personoimaan

käyttökokemustasi, mukaan lukien näkemäsi mainokset ja sisältö.

Erityisesti SALTO käyttää omia DARDS-tiedostojaan, jotka on luotu suoraan tällä verkkotunnuksella, ja kolmannen osapuolen
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DARDS-palveluja, jotka on luotu muilta verkkosivustoilta, jotka eivät kuulu SALTOlle, vaan kolmansille osapuolille,

erityistarkoituksiin, jotka on määritelty alla. Mikäli SALTO käyttää jatkossa muita DARDSeja tarjotakseen enemmän ja

parempia palveluita, käyttäjälle ilmoitetaan siitä.

2. SALTO HOMELOKIN DARDS-KÄYTTÖ

2.1. Tekninen DARDS

Nämä ovat sellaisia, joiden avulla käyttäjä voi navigoida Verkkosivustolla ja Sovelluksessa ja käyttää siellä olevia erilaisia

vaihtoehtoja tai palveluita, kuten esimerkiksi liikenteen ja datan hallintaa, istunnon tunnistamista, pääsyä rajoitetuille alueille,

elementtien muistamista. jotka muodostavat tilauksen, suorittavat tilauksen ostoprosessin, hoitavat maksuja, hallitsevat

palvelun turvallisuuteen liittyviä petoksia, tekevät rekisteröintihakemuksen tai osallistuvat tapahtumaan, laskevat käyntejä

ohjelmiston lisenssien laskutusta varten joiden kanssa palvelu toimii (verkkosivusto, alusta tai sovellus), käyttää

turvaominaisuuksia selattaessa, tallentaa sisältöä videoiden tai äänen lähettämiseen, mahdollistaa dynaamisen sisällön

(esimerkiksi tekstin tai kuvan lataamisen animaatio) tai jakaa sisältöä sosiaalisten verkostojen kautta.

SALTO ei tarvitse suostumustasi asentaaksesi laitteellesi DARDS-ohjelmistoja, jotka ovat välttämättömiä Verkkosivuston ja

Sovelluksen toimintojen aktivoimiseksi, ja niiden käyttö perustuu tarpeeseen tarjota pyydetyt palvelut. Jos poistat tai estät

kaikki DARDS-toiminnot laitteessasi, navigointisi verkkosivustolla ja sovelluksessa ei ehkä ole optimaalista ja jotkin

verkkosivustolla tai sovelluksessa saatavilla olevista apuohjelmista eivät välttämättä toimi kunnolla.

2.2. Analyyttinen DARDS

Nämä DARDS keräävät tietoja siitä, kuinka vierailijat käyttävät verkkosivustoa ja sovellusta, esimerkiksi millä sivuilla he

vierailevat useimmin, saavatko he virheilmoituksia verkkosivustoilta, mitä verkkosivuston tai sovelluksen osia he käyttävät tai

mitä verkkosivuston tai sovelluksen painikkeita he käyttävät. klikkaus. Näiden DARDS:ien saamat tiedot eivät mahdollista

vierailijoiden tunnistamista. Kaikki saadut tiedot ovat koottuja ja siksi anonyymejä. Näiden DARDS:ien tehtävänä on saada

tilastoja ja raportteja, jotka mahdollistavat sivuston toiminnan parantamisen.

Nämä DARDS-sovellukset asennetaan käyttäjän laitteelle vasta, kun käyttäjä on hyväksynyt ne.

SALTO Homelok | Verkkosivusto

SALTO käyttää analyyttisiä evästeitä Google Analyticsilta, joka on yhdysvaltalainen yritys. Voit estää Google Analyticsin

käytön verkkosivuston käytön yhteydessä lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan, joka on saatavilla tämän linkin kautta:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

SALTO käyttää myös Euroopan unioniin sijoittautuneen Hotjarin analyyttisiä evästeitä, mutta joissain rajoitetuissa tapauksissa

asiakastietoihin voidaan päästä käsiksi EU:n ulkopuolelta. Voit estää Hotjarin käytön verkkosivuston käytön yhteydessä

seuraavan linkin kautta: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360002735873-How-to-Stop-Hotjar-From-Collecting-your-
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Data.

SALTO Homelok | Mobiilisovellus

SALTO käyttää analyyttisiä evästeitä Google Firebaselta, joka on yhdysvaltalainen yritys. Voit saada lisätietoja Firebasesta ja

sen käytön estämisestä sovelluksen käytön yhteydessä sen tietosuojakäytännöstä tässä.

3. SÄILYTYSAJAT

Säilytämme DARDSin kautta kerättyjä henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen niitä tarkoituksia varten, joita varten niitä

käsitellään. Riippuen maasta, josta käytät verkkosivustoa tai sovellusta, DARDS-tallennusajan säilytysajat voivat vaihdella.

Joka tapauksessa DARDSin enimmäissäilytysaika on kaksi (2) vuotta.

Tietyillä lainkäyttöalueilla laillisesti vahvistettu ajanjakso voi kuitenkin olla lyhyempi, ja siksi se on rajoitettu.

4. KANSAINVÄLISET SIIRROT

Osa kolmannen osapuolen DARDSin kautta hankituista henkilötiedoista saattaa olla kansainvälisten tietojen siirron kohteena,

jolloin takaamme, että tarvittavat suojatoimenpiteet toteutetaan tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden

turvaamiseksi. Lisätietoja kunkin kolmannen osapuolen tekemistä kansainvälisistä siirroista on heidän

tietosuojakäytännöissään tässä evästekäytännössä.

5. KUINKA HYVÄKSYÄ, HYLÄTÄ, ESTÄÄ TAI POISTAA DARDS

5.1. Nettisivulla

Voit hyväksyä tai hylätä uudelleen DARDSin milloin tahansa evästeasetusten kautta, jotka löytyvät napsauttamalla alustassa

olevaa evästekäytäntöä. 

Lisäksi voit estää tai poistaa DARDSin selaimesi asetustyökaluista tai voit asettaa selaimesi hälyttämään, kun palvelin haluaa

tallentaa DARDS:n:

If you use Microsoft Internet Explorer, you will find the option in the menu Tools > Internet Options > Privacy > Settings. To

find out more visit: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-Cookies ja

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-explorer-9

If you use Firefox, you will find the option in the menu Tools > Options > Privacy > Cookies. To find out more visit:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-third-party-cookies
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If you use Chrome, you can find the option in the Options > Advanced > Privacy section. To find out more:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

Jos käytät Operaa, voit määrittää selaimen Suojaus ja yksityisyys -vaihtoehdon alta. Saat lisätietoja vierailemalla:

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Jos käytät Safaria, löydät vaihtoehdon Asetukset/Tietosuoja-valikosta. Lisätietoja löytyy osoitteesta:

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

5.2. Mobiilisovelluksessa

Voit poistaa DARDS:n käytöstä tai estää sen milloin tahansa evästeasetusten kautta, jotka löytyvät napsauttamalla

sovelluksessa olevaa evästekäytäntöä. 

Jos poistat DARDS:n käytöstä, voit jatkaa sovelluksemme käyttöä eikä käyttökokemus muutu.

6. KÄYTTÄJIEN OIKEUDET JA LISÄTIEDOT

Tietosuojakäytännöstämme saat lisätietoa tietojesi käsittelystä SALTOssa sekä oikeuksiesi käyttämisestä.

Voit myös "Ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme".

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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