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Onze website www.saltoks.com (de "Website"), eigendom van Salto Systems, SL, maakt gebruik van een technologie die

bekend staat als "cookies" om informatie te verzamelen over het gebruik van de Website.

We gebruiken de cookies om uw navigatie door de websites te verbeteren, om u te onderscheiden van andere gebruikers, om

uw gebruikspatronen te analyseren om de kwaliteit van onze diensten en uw gebruikerservaring te verbeteren, en om een

profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties te tonen. op andere sites.

Het doel van dit cookiebeleid is om u duidelijke en nauwkeurige informatie te geven over de cookies die we op onze websites

gebruiken (het "cookiebeleid").

Indien u meer informatie wenst over de cookies die op onze Website worden gebruikt, kan dat “Contact opnemen met onze

functionaris voor gegevensbescherming”.. Daarnaast kunt u meer informatie verkrijgen over de verwerking van uw gegevens

door SALTO en hoe u uw rechten kunt uitoefenen in onze Privacybeleid.

1. WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een bestand dat lokaal wordt opgeslagen in de browser van uw computer of mobiele apparaat wanneer u

bepaalde websites en apps bezoekt, om informatie over het browsen vanaf een dergelijk apparaat op te slaan en op te halen.

2. WHAT TYPE OF COOKIES DOES THE WEBSITE USE?

Hier is wat informatie over het type cookies dat op onze website wordt gebruikt:

2.1. Afhankelijk van de entiteit die ze beheert:

Afhankelijk van de entiteit die het domein beheert van waaruit de cookies worden verzonden en de verkregen gegevens

verwerkt, kunnen we onderscheiden:

Cookies van de eerste partij : Dit zijn cookies die naar het apparaat van de gebruiker worden gestuurd vanaf domeinen die

worden beheerd door Salto Systems (als redacteur van de websites).

Cookies van derden:  Dit zijn de gegevens die naar het apparaat van de gebruiker worden verzonden vanaf een computer of

domein dat niet wordt beheerd door Salto Systems, maar door een andere entiteit.

De cookies van derden die op deze website worden gebruikt, behoren toe aan:

Google

Linkedin

Facebook

Youtube 

Cloudfare

Beamer
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http://www.saltoks.com
https://saltosystems.com/en/contact-our-data-protection-officer/
https://saltosystems.com/en/legal-data/privacy/privacy-policy/
https://policies.google.com/privacy?hl=en-ES&fg=1#intro
https://es.linkedin.com/legal/cookie-policy#:~:text=LinkedIn%20o%20terceros%20pueden%20colocar,alojan%20nuestros%20complementos%20y%20etiquetas.&text=El%20almacenamiento%20local%20permite%20que,manera%20local%20en%20tus%20dispositivos
https://es-es.facebook.com/policies/cookies/
https://www.youtube.com/intl/ALL_es/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/
https://www.cloudflare.com/en-gb/cookie-policy/
https://www.getbeamer.com/privacy-policy/#undefined
https://saltosystems.com/


Gegevenshond

vimeo

Browser-update

Piwik

Onetrust

2.2. Afhankelijk van de periode dat ze blijven:

Sessiecookies: Dit is een type cookie dat is ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker de

websites bezoekt. Zoals hun naam al doet vermoeden, worden deze cookies op het apparaat opgeslagen tot het einde van

de browsersessie van de gebruiker.

Permanente cookies: Dit is een soort cookie waarbij de gegevens op het apparaat blijven staan en toegankelijk en verwerkt

kunnen worden gedurende een periode bepaald door de partij die verantwoordelijk is voor de cookie, die kan variëren van

enkele minuten tot maximaal twee jaar vanaf de datum installatie.

2.3. Afhankelijk van het doel van de cookie:

Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn nodig om de Websites te laten functioneren en kunnen niet worden

uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties van u die neerkomen op een

verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw

browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd, maar dit kan ertoe leiden dat

sommige delen van de site niet meer werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op. Voor het

plaatsen van deze cookies op uw apparaat hebben wij uw toestemming niet nodig.

Doelgerichte cookies: deze cookies kunnen via onze site worden geplaatst door onze advertentiepartners. Ze kunnen door

die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te

tonen. Ze slaan niet direct persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser of

apparaat. Als u deze cookies niet toestaat, krijgt u minder gerichte advertenties te zien. Deze cookies worden alleen met uw

uitdrukkelijke toestemming op uw apparaat geplaatst.

Prestatiecookies: Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site

kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons om te weten welke pagina's het meest/minst bezocht worden en om te zien hoe

bezoekers zich door de site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerd en daarom anoniem.

Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet

controleren. Deze cookies worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming op uw apparaat geplaatst.

Functionele cookies: deze cookies stellen de websites in staat verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze

kunnen door ons worden ingesteld of door externe providers wiens diensten we aan onze pagina's hebben toegevoegd.

Deze cookies worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming op uw apparaat geplaatst.

U kunt meer informatie vinden over de specifieke cookies van elk type die op de websites worden gebruikt in het

instellingenpaneel dat toegankelijk is via de banner.

3. HOE GEEFT U UW TOESTEMMING?

U geeft uw toestemming voor de installatie en het gebruik van de cookies die onderhevig zijn aan de voorwaarden van dit
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https://www.datadoghq.com/legal/cookies/
https://vimeo.zendesk.com/hc/es/sections/203915088-Privacidad
https://browser-update.org/privacy-policy-site.html
https://help.piwik.pro/support/privacy/cookies-created-by-piwik-pro/?utm_term=&utm_campaign=%255Bsearch%255D%255Bdsa%255D+Analytics&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_tgt=dsa-39587877523&hsa_grp=138767840055&hsa_src=g&hsa_net=adwords&hsa_mt=&hsa_ver=3&hsa_ad=608210360073&hsa_acc=1047876498&hsa_kw=&hsa_cam=12357041982&gclid=EAIaIQobChMI_93OucXH-wIVVwOLCh0v0AGoEAAYASAAEgJ4wvD_BwE
https://www.onetrust.com/cookie-policy/
https://saltosystems.com/


Cookiebeleid door te klikken op het vakje "Alles toestaan" in de cookiesbanner of het instellingenpaneel. Toestemming is

geldig voor deze Websites.

4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Sommige van de persoonlijke gegevens die via cookies van derden worden verzameld, kunnen het voorwerp uitmaken van

internationale overdrachten, in welk geval wij garanderen dat de nodige garanties zullen worden aangenomen om de

vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens die mogelijk betrokken zijn bij een dergelijke overdracht te

beschermen, in overeenstemming met de mechanismen die de AVG in dit verband biedt. Voor meer informatie over de

internationale overdrachten die door elke derde partij worden gedaan, gaat u naar hun privacybeleid dat wordt weergegeven in

sectie 2.1 van dit beleid.

5. HOE KUNT U UW VOORKEUREN BEHEREN?

U kunt uw voorkeuren instellen en het gebruik van cookies configureren in het instellingenpaneel dat beschikbaar is in de

banner of in de onderste marge van de webpagina. Daarom, als u uw toestemming voor het gebruik van alle of bepaalde

soorten cookies wilt intrekken, moet u het gebruik ervan uitschakelen door de instellingen te wijzigen. Toestemming voor

strikt noodzakelijke cookies kan niet worden ingetrokken aangezien deze noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de

Websites. 

Houd er ook rekening mee dat u op elk moment eerder geïnstalleerde cookies kunt blokkeren, uitschakelen of verwijderen

door uw browserinstellingen te wijzigen. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over cookie-instellingen in enkele

van de meest gebruikte browsers:

Microsoft Edge

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

6. UPDATES EN WIJZIGINGEN IN ONS COOKIEBELEID

We kunnen dit Cookiebeleid op elk moment wijzigen, onder andere om ons beleid aan te passen aan nieuwe bestaande

wetgeving, regelgeving of om het aan te passen aan de instructies van de overeenkomstige overheidsinstantie voor

gegevensbescherming.

U wordt geïnformeerd wanneer dit cookiebeleid belangrijke wijzigingen ondergaat.

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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https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%253DDesktop&hl=es-GB
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