
JustiN Mobile
JustIN Mobile Cookies Policy

Vår applikation JustIN Mobile (”Appen”), som ägs av Salto Systems, S.L., använder ”kakor” (”cookies”) för att samla in

information om hur appen används. Vi använder kakor för att analysera användningen av appen för att förbättra kvaliteten på

våra tjänster och din användarupplevelse. 

Syftet med denna kakpolicy är att ge dig tydlig och exakt information om de kakor som vi använder i appen (” kakpolicyn”). Den

här kakpolicyn ersätter eventuella tidigare kakpolicyer eller villkor som redan delats med och godkänts av dig.

Should you wish further information on the cookies used on our App, you can  “ kontakta vårt dataskyddsombud”.

1. VAD ÄR EN KAKA?

En kaka är en fil som laddas ner till din enhet (dator eller mobil enhet) när du besöker vissa webbplatser eller appar. Syftet är

att lagra information som kan uppdateras och hämtas av den enhet som ansvarar för installationen. 

Kakor gör det bl.a. möjligt att samla in information om användarvanor eller om besök på en webbplats eller i en app som görs

från den enhet där kakorna är installerade.

2. VILKEN TYP AV COOKIES ANVÄNDER VÅR APP?

Vår app använder ”Firebase Analytics”, ett analysverktyg från Google som hjälper oss att förstå hur användarna interagerar

och använder appens funktioner. Verktyget använder en uppsättning kakor för insamling av information och

statistikrapportering om användningen av appen, utan att identifiera enskilda användare. 

Vår app medger därför användning av kakor från Firebase Analytics. Närmare information följer nedan:

Ägande (tredjepartskakor): Det är Google som äger och ansvarar för kakorna från Firebase Analytics. 

Syfte: Kakorna från Firebase Analytics är analyskakor, som samlar in information anonymt och rapporterar om hur appen

används, utan att identifiera enskilda användare. Observera att Firebase Analytics inte informerar oss om användarens

verkliga ip-adress. 

Dessa kakor låter oss inhämta information och analysera appen utifrån aktivitet (de hjälper oss t.ex. att mäta det totala

antalet appanvändare och identifiera de populäraste delarna av appen). Med hjälp av denna information kan vi förbättra våra

tjänster och den upplevelse som vi erbjuder användarna.

Aktiveringstid: De Firebase Analytics som vi använder är beständiga kakor. Det innebär att data fortsätter att lagras i

enheten och kan hämtas och behandlas under en tidsperiod som fastställs av den part som ansvarar för kakan. Denna

period kan sträcka sig från några minuter till flera år. 

Internationella överföringar: Mer information om överföring till tredje länder av Google finns i dess policy som du finner

nedan. 

Här finns mer information om kakor från Firebase Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
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3. HUR GER DU DITT SAMTYCKE?

När du har laddat ner och klickar för att öppna appen ombes du (visas först, innan du öppnar appen) att lämna ditt samtycke

till installationen och användningen av de kakor som omfattas av bestämmelserna i denna kakpolicy. Du ger ditt samtycke till

installationen och användningen genom att markera ”Godkänn kakor” eller motsvarande ruta som visas i detta syfte.

Om du inte vill ge ditt samtycke kan du konfigurera inställningarna för kakor under registreringsprocessen, eller så kan du

fortsätta med att avaktivera och blockera kakorna genom att följa anvisningarna i avsnitten nedan.

Kom ihåg att även om du lämnar ditt samtycke till installation och användning av kakorna som omfattas av denna kakpolicy

kan du när som helst återkalla samtycket och/eller avaktivera eller blockera kakorna. För detta, läs informationen i avsnitten

nedan.

4. HUR KAN DU ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE?

Om du någon gång vill återkalla ditt samtycke med avseende på kakpolicyn måste du avaktivera kakorna genom att ändra

konfigureringsalternativen i appen, genom att följa anvisningarna i avsnittet nedan.

5. HUR KAN DU AVAKTIVERA OCH BLOCKERA KAKORNA?

Du kan när som helst avaktivera eller blockera kakorna genom att ändra konfigureringsalternativen i appen.

För att ändra din cookieskonfiguration i vår app ska du följa följande steg: 

Klicka på ”Om” i menyn på huvudskärmen (dvs. skärmen med förteckningen över de mobila nycklarna).

Then click the link “Legal Terms & Policies”.

Avmarkera slutligen alternativet för delning av användningsdata.

Om du avaktiverar kakorna kan du fortsätta att använda appen och din användarupplevelse kommer inte att påverkas.

6. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR AV KAKPOLICYN

Vi kan när som helst komma att ändra denna kakpolicy, bl.a. för att anpassa den till nya lagar eller förordningar eller för att

anpassa den till anvisningar från behörig dataskyddsmyndighet.

Om kakpolicyn ändras på ett väsentligt sätt kommer du att informeras om detta. 

varning:

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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