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Vår websida www.my-clay.com ("Webbplatsen"), som ägs av Salto Systems, SL, använder en teknik som kallas "cookies" för

att samla information om användningen av webbplatsen.

Vi använder cookies för att förbättra din navigering genom webbplatserna, för att skilja dig från andra användare, analysera

dina användningsmönster för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och din användarupplevelse, och för att skapa en profil

över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser.

Syftet med denna cookiepolicy är att ge dig tydlig och exakt information om de cookies som vi använder på våra webbplatser

(”cookiespolicyn”).

Om du önskar ytterligare information om de cookies som används på vår webbplats kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

Dessutom kan du få mer information om SALTO:s behandling av dina uppgifter och hur du utövar dina rättigheter i vår Privacy

Policy.

1. VAD ÄR EN KAKA?

En cookie är en fil som lagras lokalt på din dators webbläsare eller mobila enhet när du går in på vissa webbplatser och appar,

för att lagra och hämta information om surfandet från en sådan enhet.

2. VILKEN TYP AV COOKIES ANVÄNDER VÅR WEBBPLATS?

Här är lite information om vilken typ av cookies som används på vår webbplats:

2.1. Beroende på den enhet som hanterar dem:

Beroende på den enhet som hanterar domänen från vilken cookies skickas och behandlar de erhållna uppgifterna, kan vi

särskilja:

Förstapartscookies: Dessa är cookies som skickas till användarens enhet från domäner som hanteras av Salto Systems

(som redaktör för Webbplatserna).

Tredjepartscookies: Dessa är de som skickas till användarens enhet från en dator eller domän som inte hanteras av Salto

Systems, utan av en annan enhet.

De tredjepartscookies som används på denna webbplats tillhör:

Google

Linkedin

Facebook

Cloudfare

Vimeo

Onetrust
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http://www.my-clay.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.cloudflare.com/en-gb/cookie-policy/
https://vimeo.zendesk.com/hc/es/sections/203915088-Privacidad
https://www.onetrust.com/cookie-policy/
https://saltosystems.com/


2.2. Beroende på hur lång tid de finns kvar:

Sessionscookies: Dessa är en typ av kakor utformade för att samla in och lagra data medan användaren går in på

webbplatserna. Som deras namn antyder, lagras dessa cookies på enheten till slutet av användarens surfsession.

Beständiga cookies: Dessa är en typ av cookie där uppgifterna fortsätter att lagras på enheten och kan nås och behandlas

under en period som definieras av den part som ansvarar för kakan, som kan sträcka sig från några minuter till maximalt två

år från dess installation.

2.3. Beroende på syftet med cookien:

Strikt nödvändiga cookies: dessa cookies är nödvändiga för att webbplatserna ska fungera och kan inte stängas av i våra

system. De ställs vanligtvis bara in som svar på åtgärder som görs av dig som motsvarar en begäran om tjänster, såsom att

ställa in dina integritetsinställningar, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna

dig om dessa cookies, men det kan göra att vissa delar av webbplatsen slutar fungera. Dessa cookies lagrar ingen

personligt identifierbar information. Vi behöver inte ditt samtycke för installation av dessa cookies på din enhet.

Inriktningscookies: dessa cookies kan ställas in via vår webbplats av våra annonspartners. De kan användas av dessa

företag för att skapa en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte

personlig information direkt utan är baserade på att unikt identifiera din webbläsare eller enhet. Om du inte tillåter dessa

cookies kommer du att uppleva mindre riktad reklam. Dessa cookies installeras endast på din enhet med ditt uttryckliga

samtycke.

Prestandacookies: Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på

vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest/sämst besökta och se hur besökarna rör sig på sajten. All

information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi

inte att veta när du har besökt vår webbplats och kommer inte att kunna övervaka dess prestanda. Dessa cookies

installeras endast på din enhet med ditt uttryckliga samtycke.

Funktionella cookies: dessa cookies gör det möjligt för webbplatserna att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och

personalisering. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Dessa

cookies installeras endast på din enhet med ditt uttryckliga samtycke.

Du kan hitta mer information om de specifika cookies av varje typ som används på webbplatserna i inställningspanelen som

är tillgänglig från bannern.

 

3. HUR GER DU DITT SAMTYCKE?

Du ger ditt samtycke till installationen och användningen av cookies enligt villkoren i denna cookiepolicy genom att klicka på

rutan "Tillåt alla" i cookies banner eller inställningspanelen. Samtycke är giltigt för dessa webbplatser.

4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Vissa av de personuppgifter som samlas in genom tredjepartscookies kan bli föremål för internationella överföringar, i vilket

fall vi garanterar att de nödvändiga garantierna kommer att antas för att skydda konfidentialitet, integritet och tillgänglighet

för de uppgifter som potentiellt är involverade i sådan överföring, i enlighet med de mekanismer som tillhandahålls av GDPR i
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detta avseende. För mer information om de internationella överföringar som görs av varje tredje part, vänligen gå till deras

integritetspolicy som visas i avsnitt 2.1 i denna policy.

5. HUR KAN DU HANTERA DINA PREFERENSER?

Du kan ställa in dina preferenser och konfigurera användningen av cookies i inställningspanelen som finns i bannern eller i den

nedre marginalen på webbsidan. Därför, om du vill ta bort ditt samtycke till användningen av alla eller vissa typer av cookies

måste du avaktivera deras användning genom att ändra inställningarna. Samtycke för strikt nödvändiga cookies kan inte

återkallas eftersom de är nödvändiga för webbplatsens funktionalitet. 

Observera också att du när som helst kan blockera, inaktivera eller ta bort tidigare installerade cookies genom att ändra dina

webbläsarinställningar. För mer information om cookie-inställningar i några av de vanligaste webbläsarna, klicka på länkarna

nedan:

Microsoft Edge

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

6. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR AV KAKPOLICYN

Vi kan ändra denna cookiepolicy när som helst, inklusive bland annat för att anpassa vår policy till ny befintlig lagstiftning,

förordningar eller för att anpassa den till instruktionerna som anges av motsvarande dataskyddsmyndighet.

Om kakpolicyn ändras på ett väsentligt sätt kommer du att informeras om detta.

varning:

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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