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Alle nettstedene som eies av SALTO Systems, SL, bruker en teknologi kjent som “cookies” for å samle informasjon om bruken

av våre nettsteder.

Vi bruker disse informasjonskapslene for å gjøre det lettere å surfe på våre nettsteder, skille deg fra andre brukere, analysere

dine vaner på nettstedet og for å forbedre kvaliteten på tjenestene våre og din brukeropplevelse.

Hensikten med denne informasjonskapselpolicyen er å gi deg klar og presis informasjon om informasjonskapslene vi bruker

på nettstedet vårt ("Cookiepolitikken"). Denne informasjonskapsler-policyen erstatter alle tidligere retningslinjer eller regler for

informasjonskapsler som du tidligere har delt med og godtatt for bruk av dette nettstedet.

Hvis du ønsker mer informasjon om informasjonskapslene som brukes på nettsiden vår, kan du "kontakte vår

personvernombud". I tillegg kan du få mer informasjon om behandlingen av dataene dine av SALTO, samt hvordan du kan

utøve dine rettigheter i vår Personvern.

1. HVA ER EN INFORMASJONSKAPSEL (COOKIE)?

En informasjonskapsel er en fil som blir lastet ned på enheten din (datamaskin eller mobil) når du får tilgang til visse nettsider

eller apper for å lagre informasjon som kan oppdateres og lastes tilbake av virksomheten som er ansvarlig for dens

installasjon.

2. HVILKEN TYPE COOKIES BRUKER NETTSTEDET VÅRT?

Nedenfor gir vi informasjon om typen informasjonskapsler som brukes på våre nettsteder:

2.1. Avhengig av enheten som administrerer informasjonskapslene:

I følge enheten som administrerer domenet som informasjonskapslene sendes fra og behandler innhentede data, kan vi skille

mellom:

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.

Informasjonskapslene som brukes på dette nettstedet av tredjeparter tilhører: 

Google 

Pardot 

Linkedin 

Hotjar  

Facebook 
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https://saltosystems.com/en-gb/legal-data/privacy/privacy-policies/salto-systems/
https://policies.google.com/privacy?hl=en-ES&fg=1#intro
https://www.salesforce.com/company/privacy/
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://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
https://es-es.facebook.com/policies/cookies/
https://saltosystems.com/


AddThis 

Onetrust 

Lokaliser

GeolokaliseringDB

2.2. Avhengig av tidspunktet de forblir aktive i terminalutstyret:

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. I henhold til formålet:

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.

For mer informasjon om den spesifikke typen informasjonskapsler som brukes på nettstedet, se innstillingspanelet som er

tilgjengelig fra nedre venstre marg på websiden.

3. HVORDAN GIR DU DITT SAMTYKKE?

Du gir ditt samtykke til installasjonen og bruken av informasjonskapslene underlagt vilkårene i denne

informasjonskapselspolitikken, ved å klikke på boksen "Godta alle informasjonskapsler" i informasjonsbanneret. Samtykke gis

for alle nettsteder som er underlagt denne policyen.
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4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

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

internasjonale overføringer, i så fall garanterer vi herved 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?

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.

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

informasjonskapsler ved å endre nettleseralternativene, som du må følge de tilsvarende instruksjonene for.

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 når som helst endre denne informasjonskapselpolicyen, inkludert blant annet for å tilpasse vår

informasjonskapselpolitikk til ny eksisterende lovgivning, forskrifter, eller for å tilpasse den til instruksjonene som er angitt av

den tilsvarende databeskyttelsesmyndigheten.

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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