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Cookiebeleid van JustIN Mobile
Onze JustIN Mobile applicatie (de " App"), eigendom van Salto Systems, S.L., gebruikt een technologie die bekend staat als
"cookies" om informatie te verzamelen over het gebruik van de App. Wij gebruiken cookies om uw App te analyseren aan de
hand van gewoonten om de kwaliteit van onze diensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.
Het doel van dit cookiebeleid is om u duidelijke en nauwkeurige informatie te verschaffen over de cookies die wij gebruiken in
onze App (het "Cookiebeleid"). Dit Cookiebeleid vervangt al het vorige cookiebeleid of regelgeving die eerder met u gedeeld en
door u geaccepteerd is.
Should you wish further information on the cookies used on our App, you can “ “Contact opnemen met onze functionaris voor

gegevensbescherming”.”.

1. WAT IS EEN COOKIE?
Een cookie is een bestand dat op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) wordt gedownload wanneer u toegang krijgt tot
bepaalde websites of apps om informatie op te slaan die kan worden bijgewerkt en opgehaald door de entiteit die
verantwoordelijk is voor de installatie ervan.
Cookies maken het onder andere mogelijk om informatie te verzamelen over het gebruik of over het surfen op een web of een
app, uitgevoerd op het apparaat waarop ze zijn geïnstalleerd.

2. WAT VOOR COOKIES GEBRUIKT ONZE APP?
Onze App maakt gebruik van " Firebase Analytics ", een analytische tool van Google die ons helpt te begrijpen hoe gebruikers
omgaan met de eigenschappen van onze App. Een dergelijke tool maakt gebruik van een set cookies om informatie te
verzamelen en gebruiksstatistieken van de App te rapporteren zonder individuele gebruikers persoonlijk te identificeren.
Daarom staat onze App het gebruik van de genoemde Firebase Analytics cookies toe, waarvan de details hieronder worden
uiteengezet:
Eigendom (cookies van derden): De eigendom en verantwoordelijkheid van Firebase Analytics cookies behoort toe aan
Google.
Doel: Firebase Analytics-cookies zijn analysecookies die anoniem informatie verzamelen en rapporteren over
gebruiksgewoonten van de App zonder individuele gebruikers te identificeren. Houd er rekening mee dat Firebase Analytics
ons geen informatie verstrekt over het echte IP-adres van de gebruiker.
Deze cookies maken het mogelijk om de App te verkrijgen en te analyseren met behulp van activiteiten (ze helpen ons
bijvoorbeeld om het totale aantal gebruikers van onze App te meten en om de meest populaire gebieden van de App te
identificeren). Deze informatie maakt het ons mogelijk om de gebruikerservaring die wij onze gebruikers bieden te verbeteren
en om een betere service te bieden aan de gebruikers.
Activeringstermijn: De Firebase Analytics cookies die wij gebruiken zijn permanente cookies. Dit betekent dat de gegevens
op het apparaat worden opgeslagen en gedurende een door de cookieverantwoordelijke vastgestelde periode toegankelijk
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zijn, en kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.
Internationale overschrijvingen: u treft meer informatie over overdrachten naar derde landen door Google in zijn beleid dat
hieronder beschikbaar is.
Hier vindt u meer informatie over Firebase Analytics cookies: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

3. HOE GEEFT U UW TOESTEMMING?
Na het downloaden en klikken om de App te openen, wordt u gevraagd (op het eerste scherm, voordat u toegang krijgt tot de
App) om uw toestemming te geven voor de installatie en het gebruik van de cookies onder voorbehoud van de bepalingen van
dit Cookiebeleid. Door te klikken op "Cookies accepteren" of een gelijkwaardig vakje dat voor een dergelijk doel kan worden
getoond, geeft u uw toestemming voor een dergelijke installatie en gebruik.
Als u ons geen toestemming wilt geven, kunt u uw cookievoorkeuren instellen tijdens het registratieproces of kunt u doorgaan
met het uitschakelen en blokkeren van de cookies volgens de instructies van onderstaande secties.
Vergeet in ieder geval niet dat u, zelfs wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor de installatie en het gebruik van de
cookies waarop dit Cookiebeleid van toepassing is, uw toestemming kunt intrekken en/of de cookies op elk moment kunt
uitschakelen of blokkeren. Raadpleeg hiervoor de informatie in de volgende secties.

4. HOE KUNT U UW TOESTEMMING INTREKKEN?
Indien u uw toestemming met betrekking tot het Cookiebeleid op enig moment wilt intrekken, moet u de cookies uitschakelen
door uw configuratieopties in onze App te wijzigen volgens de instructies in de volgende sectie.

5. HOE KUNT U DE COOKIES UITSCHAKELEN EN BLOKKEREN?
U kunt de cookies uitschakelen of blokkeren door uw configuratieopties in onze App op elk gewenst moment aan te passen.
Om uw cookieconfiguratie in onze App te wijzigen, dient u de volgende stappen te volgen:
Klik in het Menu van het hoofdscherm (d.w.z. het scherm waar de lijst met mobiele toetsen wordt weergegeven) op "Over".
Then click the link “Legal Terms & Policies”.
Schakel ten slotte de optie voor het delen van gebruiksgegevens uit.
Als u de cookies uitschakelt, kunt u onze App blijven gebruiken en verandert uw gebruikerservaring niet.

6. UPDATES EN WIJZIGINGEN IN ONS COOKIEBELEID
We kunnen dit Cookiebeleid op elk moment wijzigen, onder meer om ons beleid aan te passen aan nieuwe bestaande wet- en
regelgeving of om het aan te passen aan de instructies van de desbetreffende overheidsinstantie voor gegevensbescherming.
U wordt geïnformeerd wanneer dit cookiebeleid belangrijke wijzigingen ondergaat.

Vrijwaring:
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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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