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JustIN Mobile Cookies Politik
Vores JustIN Mobile applikation (den " App”´en), som ejes af det spanske firma, Salto Systems, S.L., benytter en teknologi
benævnt “cookies”, som indsamler oplysninger om brugen af Appen. Vi anvender cookies til at analysere dine vaner i forhold
til brugen af Appen således, at vi kan forbedre kvaliteten på vores tjenester samt dine brugeroplevelser.
Formålet med cookie-politikken er at give dig klare og præcise oplysninger om de cookies, vi benytter i vores App (“ Cookiepolitikken”). Den nærværende Cookie-politik erstatter enhver forudgående cookie-politik, som du før måtte have fået
præsenteret og accepteret.
Should you wish further information on the cookies used on our App, you can “ Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver ”.

1. HVAD ER EN COOKIE?
En cookie er en datafil, som downloades på dit apparat (det være sig computer eller mobilapparat), når du besøger bestemte
hjemmesider eller benytter bestemte apper, hvormed der lagres information, som kan opdateres og genfindes af den enhed,
som er ansvarlig for installationen af den pågældende cookie.
Cookier kan blandt andet indsamle information om brugervaner eller søgninger på hjemmesider eller apper, der foretages på
det apparat, hvor cookierne er blevet installeret.

2. HVILKEN TYPE COOKIES BRUGER VORES APP?
Vores App benytter “Firebase Analytics”, som er et analyseværktøj fra Google, som gør os I stand til at forstå, hvordan
brugerne interagerer med og anvender de muligheder, som vores App giver dem. Et sådant værktøj benytter en række cookier
til at indsamle information og til at vidererapportere om Appernes afbenyttelse, uden at de individuelle brugere dermed bliver
personligt identificeret.
Det er derfor, at vores App tillader brugen af den nævnte analysecookier fra Firebase Analytics, som du kan finde flere
detaljerede oplysninger om nedenfor:
Ejerskab (tredjeparts-cookies): Ejerskabet over og ansvaret for analysecookierne fra Google tilhører Google.
Formål: Firebase Analytics er analyse-cookier, som indsamler oplysninger anonymt og rapporterer tilbage om brugervaner
på Apperne, uden at der sker en identifikation af de individuelle brugere. Bemærk, at Firebase Analytics ikke leverer
oplysninger til os om brugerens rigtige IP-adresse.
Disse cookier gør det muligt at indhente og analysere Appen ved at benytte aktivitet (for eksempel hjælper disse cookier os til
at måle det samlede antal brugere af vores App og til at identificere de mest populære steder på Appen). Disse oplysninger
gør det muligt for os at forbedre brugeroplevelserne for vores brugere og yde vores brugere en bedre service.
Aktiveringsvilkår: Det De Firebase Analytics-cookier, som vi benytter, er permanente cookier. Det betyder, at oplysningerne
fortsætter med at være lagret på apparatet og kan tilgås og behandles i en periode, som er defineret af den part, som er
ansvarlig for cookien, idet denne periode kan dreje sig om nogle få minutter og op til flere år.
Internationale overførsler: Du kan få oplysninger om overførsler til tredjelande fra Google i dens politik nedenfor.
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Her finder du mere information om Firebase Analytics-cookier: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

3. HVORDAN AFGIVER DU DIT SAMTYKKE?
Efter at have downloadet og klikket for at åbne Appen, bliver du (i det første display, før du kommer ind på Appen) bedt om at
give dit samtykke til installationen og anvendelsen af cookier i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende
Cookie-politik. Ved at klikke på “Accepter cookier” eller en lignede boks, der måtte blive vist til formålet, giver du dermed dit
samtykke til en sådan installation og anvendelse.
Hvis du ikke ønsker at afgive dit samtykke, kan du konfigurere dine cookiepræferencer under tilmeldingsprocessen, eller du
kan de- aktivere og blokere for cookierne ved at følge anvisningerne, som du finder nedenfor.
Du skal under alle omstændigheder være klar over, at du til enhver tid efter at have afgivet dit samtykke til installation og
anvendelse af cookier i overensstemmelse med nærværende Cookie-politik kan tilbagekalde dit samtykke og/eller de-aktivere
eller blokere cookierne. Hertil bedes du læse nedenstående oplysninger for hvert afsnit igennem.

4. HVORDAN KAN DU TILBAGEKALDE DIT SAMTYKKE?
Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke i forbindelse med Cookie-politikken, kan du til enhver tid de-aktivere cookierne ved at
ændre konfigurationsindstillingerne i vores App ved af følge nedenstående anvisninger.

5. HVORDAN KAN DU DE-AKTIVERE OG BLOKERE COOKIES?
Du kan til enhver tid de-aktivere eller blokere cookierne ved at ændre på dine konfigurationsindstillinger i vores App.
For at ændre din cookie-konfiguration I vores App, skal du følgende trinene angivet nedenfor:
I Menuen på hovedskærmen (dvs. på det skærmbillede, hvor listen over mobile nøgler er vist) skal du klikke på “Om”.
Then click the link “Legal Terms & Policies”.
Endelig skal du fjerne markeringen ud for valgmuligheden brugsdatadeling.
Såfremt du de-aktiverer cookies, kan du fortsat anvende vores App, og du vil ikke opleve ændringer i dine brugeroplevelser.

6. OPDATERINGER OG ÆNDRINGER I VORES COOKIEPOLITIK
Vi kan til enhver tid ændre på nærværende Cookie-politik, herunder kan vi blandt andet tilpasse vores politik til ny gældende
lovgivning, forordninger eller for at tilpasse vores politik til anvisningerne, som udstikkes af den pågældende offentlige
myndighed for databeskyttelse.
Du vil blive underrettet, hvis der foretages ændringer af betydning af nærværende Cookie- politik.

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
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the legal documents and their updates.
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