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Todos os websites da SALTO Systems, S.L., utilizam uma tecnologia conhecida como "cookies" a fim de recolher

informações sobre a utilização dos nossos websites.

Utilizamos estes cookies para facilitar a sua navegação nos nossos websites, distingui-lo dos outros utilizadores, analisar os

seus hábitos de navegação no website e para melhorar a qualidade dos nossos serviços e a sua experiência de utilizador.

O objetivo desta política de cookies é fornecer-lhe informações claras e precisas sobre os cookies que utilizamos no nosso

website (a "Política de cookies"). Esta Política de Cookies substitui qualquer política ou regulamento anterior de cookies

previamente partilhado e aceite pelo utilizador para a utilização deste Website.

Caso pretenda mais informações sobre os cookies utilizados no nosso website, pode “Contactar o nosso Encarregado da

Proteção de Dados”. Adicionalmente, poderá obter mais informações sobre o tratamento dos seus dados por parte da SALTO,

bem como sobre como exercer os seus direitos nas nossas Política de Privacidade.

1. O QUE É UM COOKIE?

Um cookie é um ficheiro transferido para o seu dispositivo (computador ou dispositivo móvel), ao aceder a certos sites ou

aplicações, para armazenar informações que podem ser atualizadas e recuperadas pela entidade responsável pela sua

instalação.

2. QUE TIPO DE COOKIES UTILIZA O NOSSO WEBSITE?

Abaixo, fornecemos informações sobre o tipo de cookies utilizados nos nossos sítios web:

2.1. Consoante a entidade que gere os cookies:

De acordo com a entidade que gere o domínio do qual os cookies são enviados e que trata os dados obtidos, podemos

distinguir:

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.

Os cookies utilizados neste website por terceiros pertencem a: 

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 

Localizar

GeolocationDB

2.2. Dependendo do tempo em que permanecem ativos no equipamento terminal:

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. De acordo com a sua finalidade:

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.

Para mais informações sobre o tipo específico de cookies utilizados no website, consulte o painel de definições acessível a

partir da margem inferior esquerda da página web.

3. COMO DÁ O SEU CONSENTIMENTO?

Você dá seu consentimento para a instalação e uso dos cookies sujeitos aos termos desta Política de Cookies, clicando na

caixa “Aceitar todos os cookies” no banner de informações. O consentimento é dado para todos os sites sujeitos a esta

política.
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https://www.onetrust.com/cookie-policy/
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4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Alguns dos dados pessoais recolhidos através de cookies de terceiros podem ser objeto de 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 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?

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.

Além disso, note que em qualquer altura pode bloquear ou desativar, bem como apagar cookies previamente instalados,

modificando as opções do seu navegador, para o que deve seguir as instruções correspondentes.

Para mais informações sobre 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 em qualquer altura, incluindo, entre outros, para adaptar a nossa Política de Cookies

à nova legislação, regulamentos existentes, ou para a adaptar às instruções estipuladas pela autoridade pública de protecção

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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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
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
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