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saltoks.com retningslinjer for informasjonskapsler

Vår nettside www.saltoks.com ("Nettstedet"), eid av Salto Systems, SL, bruker en teknologi kjent som "informasjonskapsler"

for å samle informasjon om bruken av nettstedet.

Vi bruker informasjonskapslene for å forbedre navigasjonen din gjennom nettsidene, for å skille deg fra andre brukere,

analysere dine bruksmønstre for å forbedre kvaliteten på tjenestene våre og din brukeropplevelse, og for å bygge en profil av

dine interesser og vise deg relevante annonser på andre nettsteder.

Formålet med denne policyen for informasjonskapsler er å gi deg klar og presis informasjon om informasjonskapslene som vi

bruker på nettsidene våre ("Retningslinjene for informasjonskapsler").

Dersom du ønsker mer informasjon om informasjonskapslene som brukes på nettstedet vårt, kan du «Kontakt vår

personvernansvarlige».. I tillegg kan du få mer informasjon om SALTOs behandling av dine data og hvordan du kan utøve dine

rettigheter i vår Personvern.

1. HVA ER EN INFORMASJONSKAPSEL (COOKIE)?

En informasjonskapsel er en fil som lagres lokalt på datamaskinens nettleser eller mobilenhet når du går inn på bestemte

nettsteder og apper, for å lagre og hente informasjon om surfingen fra en slik enhet.

2. WHAT TYPE OF COOKIES DOES THE WEBSITE USE?

Her er litt informasjon om typen informasjonskapsler som brukes på nettstedet vårt:

2.1. Avhengig av enheten som administrerer dem:

Avhengig av enheten som administrerer domenet som informasjonskapslene sendes fra og behandler dataene som er

innhentet, kan vi skille mellom:

Førsteparts informasjonskapsler: Dette er informasjonskapsler som sendes til brukerens enhet fra domener administrert av

Salto Systems (som redaktør av nettsidene).

Tredjeparts informasjonskapsler: Dette er de som sendes til brukerens enhet fra en datamaskin eller domene som ikke

administreres av Salto Systems, men av en annen enhet.

Tredjeparts informasjonskapsler som brukes på denne nettsiden tilhører:

Google

Linkedin

Facebook

Youtube 

Cloudfare

Beamer
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https://www.getbeamer.com/privacy-policy/#undefined
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Datadog

Vimeo

Nettleseroppdatering

Piwik

Onetrust

2.2. Avhengig av tidsperioden de forblir:

Session Cookies: Dette er en type informasjonskapsel designet for å samle inn og lagre data mens brukeren går inn på

nettsidene. Som navnet antyder, lagres disse informasjonskapslene på enheten til slutten av brukerens nettleserøkt.

Vedvarende informasjonskapsler: Dette er en type informasjonskapsel der dataene fortsetter å lagres på enheten og kan

nås og behandles i en periode definert av den ansvarlige for informasjonskapselen, som kan variere fra noen få minutter til

maksimalt to år fra den installasjon.

2.3. Avhengig av formålet med informasjonskapselen:

Strengt nødvendige informasjonskapsler: disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettsidene skal fungere og kan

ikke slås av i våre systemer. De er vanligvis bare satt som svar på handlinger utført av deg som utgjør en forespørsel om

tjenester, for eksempel å angi personvernpreferanser, logge på eller fylle ut skjemaer. Du kan stille inn nettleseren din til å

blokkere eller varsle deg om disse informasjonskapslene, men dette kan føre til at enkelte deler av nettstedet slutter å

fungere. Disse informasjonskapslene lagrer ingen personlig identifiserbar informasjon. Vi trenger ikke ditt samtykke for

installasjon av disse informasjonskapslene på enheten din.

Målretting av informasjonskapsler: disse informasjonskapslene kan settes gjennom nettstedet vårt av våre

annonseringspartnere. De kan brukes av disse selskapene til å bygge en profil av interessene dine og vise deg relevante

annonser på andre nettsteder. De lagrer ikke personlig informasjon direkte, men er basert på å identifisere nettleseren din

eller enheten din. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vil du oppleve mindre målrettet annonsering. Disse

informasjonskapslene installeres kun på enheten din med ditt uttrykkelige samtykke.

Ytelsesinformasjonskapsler: Disse informasjonskapslene lar oss telle besøk og trafikkkilder slik at vi kan måle og forbedre

ytelsen til nettstedet vårt. De hjelper oss å vite hvilke sider som er mest/minst besøkt og se hvordan besøkende beveger seg

rundt på siden. All informasjon disse informasjonskapslene samler inn er samlet og derfor anonym. Hvis du ikke tillater

disse informasjonskapslene, vil vi ikke vite når du har besøkt siden vår og vil ikke kunne overvåke ytelsen. Disse

informasjonskapslene installeres kun på enheten din med ditt uttrykkelige samtykke.

Funksjonelle informasjonskapsler: disse informasjonskapslene gjør det mulig for nettsidene å tilby forbedret funksjonalitet

og personalisering. De kan settes av oss eller av tredjepartsleverandører hvis tjenester vi har lagt til på sidene våre. Disse

informasjonskapslene installeres kun på enheten din med ditt uttrykkelige samtykke.

Du kan finne mer informasjon om de spesifikke informasjonskapslene av hver type som brukes på nettsidene i

innstillingspanelet som er tilgjengelig fra banneret.

3. HVORDAN GIR DU DITT SAMTYKKE?

Du gir ditt samtykke til installasjon og bruk av informasjonskapslene underlagt vilkårene i denne retningslinjen for

informasjonskapsler ved å klikke på boksen "Tillat alle" i informasjonskapsler-banneret eller innstillingspanelet. Samtykke er
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gyldig for disse nettstedene.

4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Noen av personopplysningene som samles inn gjennom tredjeparts informasjonskapsler kan være gjenstand for

internasjonale overføringer, i så fall garanterer vi at de nødvendige garantiene vil bli vedtatt for å beskytte konfidensialiteten,

integriteten og tilgjengeligheten til dataene som potensielt er involvert i slik overføring, i samsvar med mekanismene gitt av

GDPR i denne forbindelse. For mer informasjon om internasjonale overføringer utført av hver tredjepart, vennligst se deres

personvernregler vist i avsnitt 2.1 i denne policyen.

5. HVORDAN KAN DU ADMINISTRERE DINE PREFERANSER?

Du kan angi dine preferanser og konfigurere bruken av informasjonskapsler i innstillingspanelet som er tilgjengelig i banneret

eller i den nedre margen på nettsiden. Derfor, hvis du ønsker å fjerne ditt samtykke til bruk av alle eller visse typer

informasjonskapsler, må du deaktivere bruken av dem ved å endre innstillingene. Samtykke til strengt nødvendige

informasjonskapsler kan ikke trekkes tilbake siden de er nødvendige for funksjonaliteten til nettsidene. 

Vær også oppmerksom på at du når som helst kan blokkere, deaktivere eller slette tidligere installerte informasjonskapsler

ved å endre nettleserinnstillingene. For mer informasjon om informasjonskapselinnstillinger i noen av de vanligste nettleserne,

klikk på lenkene nedenfor:

Microsoft Edge

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

6. OPPDATERINGER OG ENDRINGER I VÅRE REGLER FOR INFORMASJONSKAPSLER

Vi kan endre denne retningslinjen for informasjonskapsler når som helst, inkludert blant annet for å tilpasse vår policy til ny

eksisterende lovgivning, forskrifter, eller for å tilpasse den til instruksjonene fastsatt av den tilsvarende offentlige myndigheten

for databeskyttelse.

Du vil bli informert når det kommer viktige endringer i disse reglene for informasjonskapsler.

Ansvarsfraskrivelse:

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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