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Kaikki SALTO Systems, SL: n omistamat verkkosivustot käyttävät evästeinä tunnettua tekniikkaa kerätäkseen tietoja

verkkosivustojemme käytöstä.

Käytämme näitä evästeitä selaimesi helpottamiseksi verkkosivustoillamme, erottamiseksi muista käyttäjistä, analysoimme

verkkosivustosi selaamistottumuksia ja palvelujemme laadun ja käyttökokemuksen parantamiseksi.

Tämän evästekäytännön tarkoituksena on tarjota sinulle selkeää ja täsmällistä tietoa evästeistä, joita käytämme

verkkosivustollamme ("Evästekäytäntö"). Tämä evästekäytäntö korvaa kaikki aikaisemmat evästekäytännöt tai -asetukset,

jotka olet aiemmin jakanut sinulle ja hyväksynyt tämän verkkosivuston käyttöön.

Jos haluat lisätietoja verkkosivuillamme käytetyistä evästeistä, voit "Ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme". Lisäksi saat

lisätietoa tietojesi käsittelystä SALTOssa sekä siitä, kuinka voit käyttää oikeuksiasi Tietosuojakäytäntö.

1. MIKÄ ON EVÄSTE?

Eväste on tiedosto, joka ladataan laitteellesi (tietokone tai mobiililaite), kun käytät tiettyjä verkkosivustoja tai sovelluksia ja

niiden tarkoituksena on tallentaa laitteelle tietoa, jota voidaan päivittää ja jonka asennuksesta vastaava taho voi kerätä

itselleen.

2. MILLAISIA EVÄSTEITÄ VERKKOSIVUSTOMME KÄYTTÄÄ?

Alla annamme tietoja verkkosivustoillamme käytetyistä evästeistä:

2.1. Riippuen evästeitä hallinnoivasta tahosta:

Sen yksikön mukaan, joka hallinnoi verkkotunnusta, josta evästeet lähetetään, ja käsittelee saatuja tietoja, voimme erottaa:

Own cookies: Are those sent to the user's terminal equipment from domains managed by Salto Systems as editor of the

website.

Third-party cookies: Are those that are sent to the user's terminal equipment from a computer or domain that is not

managed by the publisher, but by another entity.

Kolmansien osapuolten tällä verkkosivustolla käyttämät evästeet kuuluvat: 

Google 

Pardot 

Linkedin 

Hotjar  

Facebook 

AddThis 

Onetrust 
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Paikallistaa

GeolocationDB

2.2. Riippuen ajasta, jolloin ne pysyvät aktiivisina päätelaitteessa:

Session Cookies: These are a type of cookies designed to collect and store data while the user enters the website. As its

name says, these cookies are stored in your terminal until the end of the user's browsing session.

Persistent cookies: They are a type of cookies in which the data is still stored in the terminal and can be accessed and

treated during a period defined by the person responsible for the cookie, which can go from a few minutes to a maximum of

two years from its installation.

2.3. Tarkoituksensa mukaan:

Strictly necessary cookies : These are those that allow the user to navigate through the website and use the different

options or services that are available such as, for example, controlling traffic and data communication, identifying the type

of browser, identifying the session, accessing restricted access areas, using the services made available to the user, using

security elements during navigation, identifying user preferences or sharing content through social networks. These types of

cookies improve the user's experience by optimizing performance based on the information collected. SALTO does not need

your consent for the installation of these cookies on your device.

Targeting cookies: Are those that allow the management of the advertising spaces included in the website in the most

efficient way. These cookies store information on users' behavior obtained through continuous monitoring of their browsing

habits, which allows the creation of a specific profile to display advertising based on it. These cookies are only installed on

your device with your express consent.

Performance cookies: These cookies are designed and used for tracking and analyzing user behavior. This type of cookies

offer the owner of the page the measurement of activity on the website through aggregated information or statistics. These

cookies are only installed on your device with your express consent. 

Functional cookies : These cookies permit to remember information so that the user accesses the service with certain

characteristics that can distinguish his experience from other users, such as, for example, the language, the number of

results to be shown when the user makes a search, the aspect or content of the service depending on the type of browser

through which the user accesses or the region from which the user accesses the service, etc. These cookies are only

installed on your device with your express consent.

Lisätietoja verkkosivustossa käytetyistä evästeistä on asetuspaneelissa, johon pääsee verkkosivun vasemmassa

alakulmassa.

3. MITEN ANNAT SUOSTUMUKSESI?

Annat suostumuksesi tämän evästekäytännön ehtojen mukaisten evästeiden asentamiseen ja käyttöön napsauttamalla

tietobannerissa olevaa "Hyväksy kaikki evästeet" -ruutua. Suostumus annetaan kaikille tämän käytännön piiriin kuuluville

verkkosivustoille.

4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Osa kolmannen osapuolen evästeiden avulla kerätyistä henkilötiedoista saattaa olla kansainvälisten siirtojen kohteena, jolloin
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täten takaamme, että tarvittavat takeet hyväksytään siirtoon mahdollisesti liittyvien tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja

saatavuuden turvaamiseksi. GDPR:n tarjoamia mekanismeja. Lisätietoja kunkin kolmannen osapuolen tekemistä

kansainvälisistä siirroista on heidän tietosuojakäytännöissään tämän käytännön osiossa 2.1.

5. KUINKA VOIT HALLITA MIELTYMYKSIÄSI?

You can set your preferences and configure the use of cookies in the settings panel available in the banner or in the lower left

margin of the web page. Therefore, if you would like to remove at any time your consent to the use of all or certain types of

cookies you must disable their use by changing the settings.

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

selaimesi asetuksia, ja sinun on noudatettava vastaavia ohjeita.

Saat lisätietoja evästeasetuksista joissakin yleisimmissä selaimissa 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, jotta voimme mukauttaa

evästekäytäntömme uuteen voimassa olevaan lainsäädäntöön, säännöksiin tai mukauttaa sitä vastaavan

tietosuojaviranomaisen määrittelemiin ohjeisiin.

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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