
JustiN Mobile
JustIN mobil retningslinjer for mobilinformasjonskapsler

Appenlikasjonen JustIN Mobile (“App”) som eies av Salto Systems, S.L., bruker en teknologi som kalles for

“informasjonskapsler” (cookies) for å samle informasjon om bruk av appen. Vi bruker informasjonskapsler for å analysere

dine brukervaner med appen for å forbedre kvaliteten på tjenestene våre og din brukeropplevelse. 

Formålet med disse reglene for informasjonskapsler er å gi klar og tydelig informasjon om informasjonskapslene vi bruker i

appen vår (“Cookies Policy”). Reglene for informasjonskapsler erstatter alle tidligere regler for informasjonskapsler og

tidligere retningslinjer vi har delt med deg og som du har godtatt.

Should you wish further information on the cookies used on our App, you can  “ «Kontakt vår personvernansvarlige».”.

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. 

Informasjonskapsler kan blant annet gjøre det mulig å samle informasjon om brukervaner eller om surfing på en nettside eller

en app som kjøres på enheten de er installert på.

2. HVILKE TYPER INFORMASJONSKAPSLER BRUKER APPEN VÅR?

Appen vår bruker “Firebase Analytics” som er et analyseverktøy fra Firebase som hjelper oss til å forstå hvordan brukerne

samhandler og tar i bruk egenskapene i appen vår. Slikt verktøy bruker et sett med informasjonskapsler for å samle inn

informasjon og rapportere brukerstatistikken for appen uten at den identifiserer brukeren personlig. 

Derfor gir appen vår mulighet til å bruke de omtalte informasjonskapslene fra Firebase Analytics på følgende måte:

Eierskap (tredjeparts informasjonskapsler): Eierskapet og ansvaret for informasjonskapslene fra Firebase Analytics tilhører

Google. 

Hensikt: Informasjonskapsler fra Firebase Analytics er analyseinformasjonskapsler, som samler inn informasjon anonymt,

og rapporterer brukervanene for appen uten å identifisere enkeltbrukere. Legg merke til at Firebase Analytics ikke gir oss

informasjon om den ekte IP-adressen til brukeren Vær oppmerksom på at Firebase Analytics ikke gir oss informasjon om

den virkelige IP-adressen til brukeren. 

Disse informasjonskapslene gjør det mulig å få og analysere brukeraktiviteten for appen (de hjelper oss for eksempel til å

måle det totale antallet brukere som benytter appen vår og til å identifisere de mest populære områdene av appen. Denne

informasjonen gir oss muligheten til å forbedre brukeropplevelsen vi tilbyr brukerne våre og til å gi bedre service til brukerne.

Aktiveringsbetingelser: Informasjonskapslene Firebase Analytics-informasjonskapsler som vi bruker fra Firebase Analytics

vi bruker er permanente informasjonskapsler. Dette betyr at dataene fortsetter å være lagret i enheten, og man kan få

tilgang til dem og behandle dem i en periode som bestemmes av parten som er ansvarlig for informasjonskapslene, hvilket

kan dreie som om alt fra et par minutter til flere år. 
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Internasjonale overføringer: Du kan få informasjon om overføringer til tredjeland fra Google i deres policy nedenfor. 

Her finner du mer informasjon om informasjonskapsler fra Firebase Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

3. HVORDAN GIR DU DITT SAMTYKKE?

Etter at du har lastet ned og klikket for å åpne appen, blir du spurt (på den første skjermen, før du kommer inn på appen) om å

samtykke i installeringen og bruken av informasjonskapslene som disse reglene for informasjonskapsler regulerer. Ved å

klikke på “Godta informasjonskapsler” eller en liknende boks som kan vises for dette formålet, samtykker du i slik installering

og bruk.

Hvis du ikke vil gi oss ditt samtykke, kan du konfigurere informasjonskapslene under registreringsprosessen, eller du kan

deaktivere og blokkere informasjonskapslene ved å følge veiledningen i avsnittene nedenfor.

Uansett ber vi deg legge merke til at selv om du har gitt ditt samtykke til installeringen og bruken av informasjonskapslene

som disse reglene gjelder for, kan du trekke tilbake samtykket og/eller deaktivere eller blokkere informasjonskapslene når

som helst. Du kan se gjennom informasjonen i avsnittene nedenfor for å gjøre dette.

4. HVORDAN TREKKER DU TILBAKE DITT SAMTYKKE?

Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til reglene for informasjonskapslene når som helst, må du deaktivere

informasjonskapslene ved å endre oppsettet i appen vår i henhold til veiledningen i følgende avsnitt.

5. HVORDAN DEAKTIVERER OG BLOKKERER DU INFORMASJONSKAPSLENE?

Du kan deaktivere eller blokkere informasjonskapslene ved å endre oppsett/ konfigurasjonsalternativene i appen vår når som

helst.

For å endre oppsettet for informasjonskapslene dine i appen vår kan du følge veiledningen nedenfor: 

I menyen på hovedskjermen (dvs. skjermen der listen over mobilnøkler vises) klikker du på "Om".

Then click the link “Legal Terms & Policies”.

Til slutt fjerner du utfyllingen av alternativet for deling av brukerdata.

Hvis du deaktiverer informasjonskapslene kan du fremdeles bruke appen, og din brukeropplevelse vil ikke endres.

6. OPPDATERINGER OG ENDRINGER I VÅRE REGLER FOR INFORMASJONSKAPSLER

Vi kan endre disse reglene for informasjonskapsler når som helst, blant annet for å tilpasse reglene våre til nytt regelverk,

forskrifter eller for å tilpasse dem til instruksjonene fra datatilsynet.

Du vil bli informert når det kommer viktige endringer i disse reglene for informasjonskapsler. 

Ansvarsfraskrivelse:
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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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