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nosso site www.saltoks.com (o “Site”), propriedade da Salto Systems, SL, utiliza uma tecnologia denominada “cookies” para

recolher informação sobre a utilização do Site.

Utilizamos os cookies para melhorar a sua navegação nos Sites, para o distinguir de outros utilizadores, para analisar os seus

padrões de utilização de forma a melhorar a qualidade dos nossos serviços e a sua experiência de utilização, para construir

um perfil dos seus interesses e apresentar-lhe anúncios relevantes em outros sites.

O objetivo desta política de cookies é fornecer informações claras e precisas sobre os cookies que usamos em nossos sites

(a “Política de Cookies”).

Caso deseje mais informações sobre os cookies usados em nosso site, você pode Contact our Data Protection Officer. Além

disso, você pode obter mais informações sobre o processamento de seus dados pela SALTO e como exercer seus direitos

em nosso Política de Privacidade.

1. O QUE É UM COOKIE?

Um cookie é um arquivo que é armazenado localmente no navegador do seu computador ou dispositivo móvel ao acessar

determinados sites e aplicativos, a fim de armazenar e recuperar informações sobre a navegação feita a partir desse

dispositivo.

2. WHAT TYPE OF COOKIES DOES THE WEBSITE USE?

Aqui estão algumas informações sobre o tipo de cookies usados em nosso site:

2.1. Consoante a entidade que os gere:

Dependendo da entidade que gere o domínio a partir do qual os cookies são enviados e processa os dados obtidos, podemos

distinguir:

Cookies primários: São cookies que são enviados ao dispositivo do usuário a partir de domínios administrados pela Salto

Systems (na qualidade de editor dos Sites).

Cookies de terceiros: São aqueles que são enviados ao dispositivo do usuário desde um computador ou domínio que não é

administrado pela Salto Systems, mas por outra entidade.

Os cookies de terceiros usados neste site pertencem a:

Google

Linkedin

Facebook

YouTube 

Cloudfare
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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://saltosystems.com/


Beamer

datadog

vimeo

Atualização do navegador

piwik

Onetrust

2.2. Dependendo do período de tempo que permanecem:

Cookies de sessão: Estes são um tipo de cookie projetado para coletar e armazenar dados enquanto o usuário acessa os

sites. Como o próprio nome sugere, esses cookies são armazenados no dispositivo até o final da sessão de navegação do

usuário.

Cookies persistentes: Trata-se de um tipo de cookie em que os dados continuam armazenados no dispositivo e podem ser

acessados e processados por um período definido pelo responsável pelo cookie, que pode variar de alguns minutos a no

máximo dois anos a partir de sua instalação.

2.3. Dependendo da finalidade do cookie:

Cookies estritamente necessários: esses cookies são necessários para o funcionamento dos sites e não podem ser

desativados em nossos sistemas. Eles geralmente são definidos apenas em resposta a ações feitas por você que

equivalem a uma solicitação de serviços, como definir suas preferências de privacidade, fazer login ou preencher

formulários. Você pode configurar seu navegador para bloquear ou alertá-lo sobre esses cookies, mas isso pode fazer com

que algumas partes do site parem de funcionar. Esses cookies não armazenam nenhuma informação de identificação

pessoal. Não precisamos do seu consentimento para a instalação desses cookies no seu dispositivo.

Cookies de segmentação: esses cookies podem ser definidos em nosso site por nossos parceiros de publicidade. Eles

podem ser usados por essas empresas para criar um perfil de seus interesses e mostrar anúncios relevantes em outros

sites. Eles não armazenam informações pessoais diretamente, mas são baseados na identificação exclusiva de seu

navegador ou dispositivo. Se você não permitir esses cookies, experimentará publicidade menos direcionada. Estes

cookies só são instalados no seu dispositivo com o seu consentimento expresso.

Cookies de desempenho: Esses cookies nos permitem contar visitas e fontes de tráfego para que possamos medir e

melhorar o desempenho do nosso site. Eles nos ajudam a saber quais páginas são as mais/menos visitadas e a ver como

os visitantes se movimentam pelo site. Todas as informações que esses cookies coletam são agregadas e, portanto,

anônimas. Se você não permitir esses cookies, não saberemos quando você visitou nosso site e não poderemos monitorar

seu desempenho. Estes cookies só são instalados no seu dispositivo com o seu consentimento expresso.

Cookies funcionais: esses cookies permitem que os sites forneçam funcionalidade e personalização aprimoradas. Eles

podem ser definidos por nós ou por provedores terceirizados cujos serviços adicionamos às nossas páginas. Estes

cookies só são instalados no seu dispositivo com o seu consentimento expresso.

Você pode encontrar mais informações sobre os cookies específicos de cada tipo usados nos sites no painel de

configurações acessível no banner.

3. COMO DÁ O SEU CONSENTIMENTO?
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https://www.getbeamer.com/privacy-policy/#undefined
https://www.datadoghq.com/legal/cookies/
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https://browser-update.org/privacy-policy-site.html
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https://www.onetrust.com/cookie-policy/
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Você dá seu consentimento para a instalação e uso dos cookies sujeitos aos termos desta Política de Cookies clicando na

caixa “Permitir todos” no banner de cookies ou no painel de configurações. O consentimento é válido para esses sites.

4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Alguns dos dados pessoais recolhidos através de cookies de terceiros podem estar sujeitos a transferências internacionais,

caso em que garantimos que serão adotadas as garantias necessárias para proteger a confidencialidade, integridade e

disponibilidade dos dados potencialmente envolvidos em tal transferência, de acordo com o os mecanismos previstos pelo

RGPD a este respeito. Para obter mais informações sobre as transferências internacionais feitas por cada terceiro, acesse

suas políticas de privacidade apresentadas na seção 2.1 desta Política.

5. COMO VOCÊ PODE GERENCIAR SUAS PREFERÊNCIAS?

Você pode definir suas preferências e configurar o uso de cookies no painel de configurações disponível no banner ou na

margem inferior da página da web. Portanto, se você deseja remover seu consentimento para o uso de todos ou alguns tipos

de cookies, deve desativar seu uso alterando as configurações. O consentimento para cookies estritamente necessários não

pode ser retirado, pois são necessários para a funcionalidade dos sites. 

Além disso, observe que a qualquer momento você pode bloquear, desativar ou excluir os cookies instalados anteriormente,

modificando as configurações do seu navegador. Para obter mais informações sobre as configurações de cookies em

alguns dos navegadores mais comuns, clique nos links abaixo:

Microsoft Edge

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

6. ATUALIZAÇÕES E ALTERAÇÕES NA NOSSA POLÍTICA DE COOKIES

Podemos alterar esta Política de Cookies a qualquer momento, inclusive, entre outros, para adaptar nossa política a novas

legislações e regulamentos existentes ou para adaptá-la às instruções estipuladas pela autoridade pública de proteção de

dados correspondente.

Será informado quando esta Política de Cookies sofrer quaisquer alterações significativas.

Isenção de responsabilidade:

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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