
JustiN Mobile
JustIN Mobilen evästekäytäntö

JustIN Mobile -sovelluksemme ("Sovellus”), jonka omistaa Salto Systems, S.L., käytetään ”evästeinä” tunnettua teknologiaa

tietojen keräämiseen sovelluksen käyttäjältä. Käytämme evästeitä analysoidaksemme sovelluksen käyttötottumuksiasi

voidaksemme parantaa palvelujemme ja käyttäjäkokemuksesi laatua. 

Tämän evästekäytännön tarkoituksena on antaa sinulle selkeää ja tarkkaa tietoa evästeistä, joita käytämme

sovelluksessamme (”Evästekäytännöt”). Tämä evästekäytäntö korvaa kaikki edeltävät evästekäytännöt tai säännöt, joita

olemme aikaisemmin jakaneet ja jotka olet hyväksynyt.

Should you wish further information on the cookies used on our App, you can  “ Ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme”.

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. 

Evästeet muun muassa mahdollistavat tietojen keräämisen käyttötottumuksista tai verkkosivuston tai sovelluksen

selaamisesta, joita suoritetaan laitteella, johon eväste on asennettu.

2. MINKÄ TYYPPISIÄ EVÄSTEITÄ SOVELLUKSEMME KÄYTTÄÄ?

Sovelluksemme käyttää ”Firebase Analyticsia”, joka on Googlen analyysityökalu, joka auttaa meitä ymmärtämään, miten

käyttäjät toimivat vuorovaikutuksessa ja yhteydessä sovelluksemme ominaisuuksiin. Tällainen työkalu käyttää evästesarjaa,

joilla kerätään tietoa ja raportoidaan sovelluksen käyttötilastoista tunnistamatta yksittäisiä käyttäjiä henkilökohtaisesti. 

Tämän vuoksi sovelluksemme sallii mainittujen Firebase Analyticsin evästeiden käytön, jonka yksityiskohdat on ilmoitettu

seuraavassa:

Omistajuus (kolmannen osapuolen evästeet): Firebase Analyticsin evästeiden omistus ja vastuu kuuluvat Googlelle. 

Tarkoitus: Firebase Analyticsin evästeet ovat analyysievästeitä, jotka keräävät tietoa anonyymisti ja raportoivat sovelluksen

käyttötottumuksista tunnistamatta yksittäisiä käyttäjiä. Huomaa, että Firebase Analytics ei anna meille tietoja käyttäjän

todellisesta IP- osoitteesta. 

Näiden evästeiden avulla saadaan ja analysoidaan tietoa sovelluksen käyttöaktiviteetista (esimerkiksi ne auttavat meitä

mittaamaan sovelluksemme käyttäjien kokonaismäärää ja tunnistamaan sovelluksen suosituimmat osa-alueet). Näiden

tietojen avulla voimme parantaa käyttäjillemme tarjottua käyttäjäkokemusta ja tuottaa heille parempaa palvelua.

Aktivointiehto: Käyttämämme Firebase Analyticsin evästeet ovat pysyviä evästeitä. Tämä tarkoittaa sitä, että tieto säilyy

tallennettuna laitteella ja se on saatavissa ja käsiteltävissä evästeestä vastaavan tahon määrittelemän ajan, joka voi

vaihdella muutamasta minuutista useaan vuoteen. 

Kansainväliset siirrot: tietoa Googlen tekemistä siirroista kolmansiin maihin on sen käytännössä, joka on saatavana alla. 
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Tästä löydät lisätietoja Firebase Analyticsin evästeistä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

3. MITEN ANNAT SUOSTUMUKSESI?

Kun olet ladannut sovelluksen koneelle ja napsauttanut sen auki, sinua pyydetään (ensimmäisessä näytössä, ennen

sovellukseen pääsyä) antamaan suostumuksesi evästeiden asentamiseen ja käyttöön tässä evästekäytännössä annetuilla

ehdoilla. Napsauttamalla ”Hyväksy evästeet” tai mitä tahansa vastaavaa valintaruutua, joka näytössä saattaa tätä varten olla,

annat suostumuksesi evästeen asentamiseen ja käyttöön.

Jos et halua antaa suostumustasi, voit määrittää evästeasetukset rekisteröintiprosessin aikana tai voit poistaa evästeet

käytöstä ja estää ne seuraavassa osiossa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Muista kaikissa tapauksissa, että vaikka oletkin antanut suostumuksesi evästeiden asentamiseen ja käyttöön tämän

evästekäytännön mukaisesti, voit peruuttaa suostumuksesi ja/tai poistaa käytöstä tai estää evästeet milloin tahansa. Katso

lisätietoja näistä mahdollisuuksista seuraavista osioista.

4. MITEN VOIT PERUUTTAA SUOSTUMUKSEN?

Jos haluat poistaa evästekäytäntöä koskevan suostumuksesi minä hetkenä hyvänsä, sinun tulee poistaa evästeet käytöstä

muuttamalla sovelluksemme määritysvalintojasi seuraavassa osiossa annettujen ohjeiden mukaisesti.

5. MITEN VOIT POISTAA KÄYTÖSTÄ JA ESTÄÄ EVÄSTEET?

Voit poistaa käytöstä ja estää evästeet muuttamalla sovelluksemme määritysvalintojasi milloin tahansa.

Voidaksesi muuttaa evästeiden määrityksiä sovelluksessamme, sinun tulee suorittaa seuraavat vaiheet: 

Päänäytön valikossa (toisin sanoen näyttö, jossa mobiiliavainten luettelo näkyy) napsauta kohtaa ”Tietoja”.

Then click the link “Legal Terms & Policies”.

Poista lopuksi valinta käyttötietojen jakamisvaihtoehdosta.

Jos poistat evästeet käytöstä, voit jatkaa sovelluksemme käyttämistä eikä käyttäjäkokemuksesi muutu.

6. EVÄSTEKÄYTÄNNÖN PÄIVITYKSET JA MUUTOKSET

Saatamme muuttaa evästekäytäntöä koska tahansa, mukaan lukien mm. soveltaa käytäntöä uuteen lainsäädäntöön,

määräyksiin tai voidaksemme sopeuttaa sen vastaavan tietosuojaviranomaisen antamiin 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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