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Meidän nettisivumme www.saltoks.com ("Verkkosivusto"), jonka omistaa Salto Systems, SL, käyttää "evästeenä" tunnettua

tekniikkaa kerätäkseen tietoja verkkosivuston käytöstä.

Käytämme evästeitä parantaaksemme navigointiasi verkkosivustoilla, erottaaksemme sinut muista käyttäjistä,

analysoidaksemme käyttötapojasi parantaaksemme palveluidemme laatua ja käyttökokemustasi sekä luodaksemme profiilin

kiinnostuksen kohteistasi ja näyttääksemme sinulle asiaankuuluvia mainoksia. muilla sivustoilla.

Tämän evästekäytännön tarkoituksena on tarjota sinulle selkeää ja täsmällistä tietoa verkkosivustoillamme käyttämistämme

evästeistä ("Evästekäytäntö").

Jos haluat lisätietoja verkkosivustollamme käytetyistä evästeistä, voit tehdä sen Ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme.

Lisäksi voit saada lisätietoa SALTOn suorittamasta tietojesi käsittelystä ja siitä, kuinka voit käyttää oikeuksiasi meidän

palvelussamme Tietosuojakäytäntö.

1. MIKÄ ON EVÄSTE?

Eväste on tiedosto, joka tallennetaan paikallisesti tietokoneesi selaimeen tai mobiililaitteeseen, kun käytät tiettyjä

verkkosivustoja ja sovelluksia, jotta voidaan tallentaa ja hakea tietoja sellaisesta laitteesta tehdystä selauksesta.

2. WHAT TYPE OF COOKIES DOES THE WEBSITE USE?

Tässä on joitain tietoja verkkosivustollamme käytetyistä evästetyypeistä:

2.1. Riippuen niitä hallinnoivasta tahosta:

Riippuen entiteetistä, joka hallinnoi verkkotunnusta, josta evästeet lähetetään ja käsittelee saatuja tietoja, voimme erottaa:

Ensimmäisen osapuolen evästeet: Nämä ovat evästeitä, jotka lähetetään käyttäjän laitteelle Salto Systemsin

(verkkosivustojen toimittajana) hallinnoimista verkkotunnuksista.

Kolmannen osapuolen evästeet: Nämä ovat ne, jotka lähetetään käyttäjän laitteelle tietokoneelta tai toimialueelta, jota ei

hallinnoi Salto Systems, vaan joku muu taho.

Tällä verkkosivustolla käytetyt kolmannen osapuolen evästeet kuuluvat:

Google

Linkedin

Facebook

Youtube 

Pilvipilvi

Beamer

Datakoira

saltoks.com saltosystems.com

Copyright ©2023 SALTO Systems S.L. All rights reserved

http://www.saltoks.com
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https://www.cloudflare.com/en-gb/cookie-policy/
https://www.getbeamer.com/privacy-policy/#undefined
https://www.datadoghq.com/legal/cookies/
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Vimeo

Selaimen päivitys

Piwik

Onetrust

2.2. Riippuen ajasta, jonka ne ovat jäljellä:

Istuntoevästeet: Nämä ovat eräänlaisia evästeitä, jotka on suunniteltu keräämään ja tallentamaan tietoja, kun käyttäjä

käyttää verkkosivustoja. Kuten niiden nimestä voi päätellä, nämä evästeet tallennetaan laitteelle käyttäjän selausistunnon

loppuun asti.

Pysyvät evästeet: Nämä ovat eräänlaisia evästeitä, joissa tietoja säilytetään edelleen laitteelle ja niitä voidaan käyttää ja

käsitellä evästeestä vastuussa olevan tahon määrittämän ajanjakson ajan, joka voi vaihdella muutamasta minuutista

enintään kahteen vuoteen. asennus.

2.3. Evästeen tarkoituksesta riippuen:

Ehdottoman välttämättömät evästeet: nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustojen toiminnalle, eikä niitä voida

kytkeä pois päältä järjestelmissämme. Ne asetetaan yleensä vain vastauksena tekemiisi toimiin, jotka merkitsevät

palvelupyyntöä, kuten tietosuoja-asetusten asettaminen, kirjautuminen tai lomakkeiden täyttäminen. Voit asettaa selaimesi

estämään nämä evästeet tai varoittamaan niistä, mutta tämä saattaa aiheuttaa joidenkin sivuston osien lakkaamisen

toimimasta. Nämä evästeet eivät tallenna mitään henkilökohtaisia tunnistetietoja. Emme tarvitse suostumustasi näiden

evästeiden asentamiseen laitteellesi.

Kohdistusevästeet: Mainoskumppanimme voivat asettaa nämä evästeet sivustomme kautta. Nämä yritykset voivat käyttää

niitä luodakseen profiilin kiinnostuksen kohteistasi ja näyttääkseen sinulle asiaankuuluvia mainoksia muilla sivustoilla. Ne

eivät tallenna suoraan henkilökohtaisia tietoja, vaan perustuvat selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Jos et

salli näitä evästeitä, näet vähemmän kohdistettua mainontaa. Nämä evästeet asennetaan laitteellesi vain sinun

nimenomaisella suostumuksellasi.

Suorituskykyevästeet: Näiden evästeiden avulla voimme laskea vierailuja ja liikenteen lähteitä, jotta voimme mitata ja

parantaa sivustomme suorituskykyä. Ne auttavat meitä selvittämään, mitkä sivut ovat eniten/vähiten vierailtuja ja miten

kävijät liikkuvat sivustolla. Kaikki näiden evästeiden keräämät tiedot ovat koottuja ja siksi anonyymejä. Jos et salli näitä

evästeitä, emme tiedä, milloin olet vieraillut sivustollamme, emmekä voi seurata sen toimintaa. Nämä evästeet asennetaan

laitteellesi vain sinun nimenomaisella suostumuksellasi.

Toiminnalliset evästeet: näiden evästeiden avulla verkkosivustot voivat tarjota parannettuja toimintoja ja personointia.

Voimme asettaa ne itse tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, joiden palvelut olemme lisänneet sivuillemme. Nämä

evästeet asennetaan laitteellesi vain sinun nimenomaisella suostumuksellasi.

Löydät lisätietoja kunkin verkkosivustolla käytetyn tyypin evästeistä bannerista avautuvasta asetuspaneelista.

3. MITEN ANNAT SUOSTUMUKSESI?

Annat suostumuksesi tämän evästekäytännön ehtojen mukaisten evästeiden asentamiseen ja käyttöön napsauttamalla

evästebannerissa tai asetuspaneelissa olevaa "Salli kaikki" -ruutua. Suostumus on voimassa näillä verkkosivustoilla.
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4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Osa kolmannen osapuolen evästeiden avulla kerätyistä henkilötiedoista saattaa olla kansainvälisten siirtojen kohteena, jolloin

takaamme, että siirtoon mahdollisesti liittyvien tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden suojelemiseksi

toteutetaan tarvittavat takeet. GDPR:n tarjoamia mekanismeja. Lisätietoja kunkin kolmannen osapuolen tekemistä

kansainvälisistä siirroista on heidän tietosuojakäytännöissään tämän käytännön osiossa 2.1.

5. KUINKA VOIT HALLITA MIELTYMYKSIÄSI?

Voit määrittää mieltymyksesi ja evästeiden käytön asetuspaneelissa, joka on saatavilla bannerissa tai verkkosivun

alamarginaalissa. Siksi, jos haluat poistaa suostumuksesi kaikkien tai tietyntyyppisten evästeiden käyttöön, sinun on

poistettava niiden käyttö muuttamalla asetuksia. Ehdottoman välttämättömiä evästeitä koskevaa suostumusta ei voida

peruuttaa, koska ne ovat välttämättömiä verkkosivustojen toiminnalle. 

Huomaa myös, että voit milloin tahansa estää, poistaa käytöstä tai poistaa aiemmin asennetut evästeet muuttamalla

selaimesi asetuksia. Saat lisätietoja joidenkin yleisimpien selainten evästeasetuksista napsauttamalla alla olevia linkkejä:

Microsoft Edge

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

6. EVÄSTEKÄYTÄNNÖN PÄIVITYKSET JA MUUTOKSET

Voimme muuttaa tätä evästekäytäntöä milloin tahansa, mukaan lukien muun muassa mukauttaaksemme käytäntöämme

uuteen olemassa olevaan lainsäädäntöön, säädöksiin tai mukauttaaksemme sen vastaavan tietosuojaviranomaisen antamien

ohjeiden mukaisesti.

Kun evästekäytäntöön tehdään mitä tahansa merkittäviä muutoksia, sinulle ilmoitetaan siitä.

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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