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ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE: 
JUSTIN MOBILE 

Naše	aplikace	JustIN	Mobile	(„Aplikace“)	ve	vlastnictví	společnosti	Salto	Systems,	S.L.	používá	
technologii	 známou	 jako	 „soubory	 cookie“	 za	 účelem	 získání	 informací	 o	 používání	 této	
aplikace.	 Soubory	 cookie	 používáme	 k	 analýze	 vaší	 aplikace	 pomocí	 zjištění	 vašich	
uživatelských	 návyků,	 a	 to	 za	 účelem	 zlepšení	 kvality	 našich	 služeb	 a	 vaší	 uživatelské	
zkušenosti.		

Cílem	 těchto	 zásad	používání	 souborů	 cookie	 je	poskytnout	 vám	 jasné	a	přesné	 informace	o	
souborech	cookie,	které	používáme	v	naší	aplikaci	(„Zásady	používání	souborů	cookie“).	Tyto	
zásady	 používání	 souborů	 cookie	 nahrazují	 všechny	 předchozí	 zásady	 a	 pravidla	 týkající	 se	
souborů	cookie,	které	jsme	s	vámi	dříve	sdíleli	a	jež	jste	přijali.	

Pokud	 si	 přejete	 získat	další	 informace	o	 souborech	 cookie	použitých	 v	naší	 aplikaci,	můžete	
nás	kontaktovat	zasláním	e-mailu	na	následující	adresu:	privacy@saltosystems.com	

CO	JE	SOUBOR	COOKIE?	

Soubor	cookie	je	soubor,	který	je	stažen	do	vašeho	zařízení	(počítač	nebo	mobilní	zařízení)	při	
přístupu	 k	 určitým	 sítím	 nebo	 aplikacím	 za	 účelem	 ukládání	 informací,	 které	 mohou	 být	
aktualizovány	a	získávány	subjektem	odpovědným	za	jeho	instalaci.		

Soubory	 cookie	 mimo	 jiné	 umožňují	 shromažďování	 informací	 o	 uživatelských	 návycích	 při	
používání	aplikace	nebo	při	procházení	webu	v	zařízení,	ve	kterém	jsou	nainstalovány.	

JAKÝ	TYP	SOUBORŮ	COOKIE	POUŽÍVÁ	NAŠE	APLIKACE?	

Naše	aplikace	používá	službu	„Google	Analytics“,	což	je	analytický	nástroj	společnosti	Google,	
který	 nám	 pomáhá	 porozumět	 tomu,	 jak	 uživatelé	 komunikují	 a	 používají	 vlastnosti	 naší	
aplikace.	 Tento	 nástroj	 používá	 sadu	 souborů	 cookie	 ke	 shromažďování	 informací	 a	 hlášení	
statistik	o	využití	aplikace,	aniž	by	došlo	k	osobní	identifikaci	jednotlivých	uživatelů.		

Proto	 naše	 aplikace	 umožňuje	 použití	 zmíněných	 souborů	 cookie	 Google	 Analytics,	
podrobnosti	o	nich	jsou	uvedeny	níže:	

• Vlastnictví	 (soubory	 cookie	 třetích	 stran):	 Vlastnictví	 souborů	 cookie	 Google	 Analytics	 a	
odpovědnost	za	ně	náleží	společnosti	Google.		

• Účel:	 Soubory	 cookie	 Google	 Analytics	 jsou	 soubory	 cookie	 určené	 k	 analýze,	 které	
shromažďují	informace	anonymně	a	informují	o	uživatelských	návycích	v	rámci	aplikace	bez	
nutnosti	identifikace	jednotlivých	uživatelů.	Upozorňujeme,	že	nám	služba	Google	Analytics	
neposkytuje	informace	o	reálné	IP	adrese	uživatele.		

Tyto	soubory	cookie	umožňují	získat	a	analyzovat	aplikaci	prostřednictvím	použité	aktivity	
(například	 nám	 pomáhají	 posoudit	 celkový	 počet	 uživatelů	 naší	 aplikace	 a	 identifikovat	
nejoblíbenější	 funkce	 aplikace).	 Tyto	 informace	 nám	 umožňují	 zlepšit	 uživatelskou	
zkušenost	nabízenou	našim	uživatelům	a	poskytovat	jim	tak	lepší	služby.	

• Aktivační	 doba:	 Souborycookie	 Google	 Analytics,	 které	 používáme,	 jsou	 trvalé	 soubory	
cookie.	 To	 znamená,	 že	údaje	 jsou	nadále	uloženy	 v	 zařízení	 a	mohou	být	 zpřístupněny	a	
zpracovávány	 během	 období	 určeného	 stranou	 odpovědnou	 za	 soubory	 cookie,	 a	 toto	
období	se	může	pohybovat	v	rozmezí	několika	minut	až	několika	let.		
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Pod	 tímto	 odkazem	 získáte	 další	 informace	 o	 souborech	 cookie	 Google	 Analytics	 a	 jejich	
době	vypršení	platnosti:	https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs	

JAK	UDĚLÍTE	SVŮJ	SOUHLAS?	

Po	stažení	aplikace	ji	kliknutím	otevřete	a	budete	vyzváni	(na	prvním	displeji	před	přístupem	k	
aplikaci),	 abyste	 udělili	 svůj	 souhlas	 s	 instalací	 a	 používáním	 souborů	 cookie,	 na	 které	 se	
vztahují	 ustanovení	 těchto	 zásad	 používání	 souborů	 cookie.	 Kliknutím	 na	 „Udělit	 souhlas	 a	
pokračovat“	nebo	na	jiné	políčko	podobného	významu,	které	se	může	pro	tento	účel	zobrazit,	
udělujete	souhlas	s	takovou	instalací	a	používáním.	

Pokud	si	nepřejete	udělit	nám	svůj	souhlas,	můžete	buďto	upustit	od	zaškrtnutí	tohoto	políčka	
a	 zavřít	 aplikaci	 (což	 vám	 zabrání	 v	 používání	 funkcí	 aplikace),	 nebo	můžete	 soubory	 cookie	
zakázat	a	zablokovat	podle	pokynů	v	částech	níže.	

Nezapomeňte	však,	že	i	když	jste	udělili	svůj	souhlas	s	 instalací	a	používáním	souborů	cookie,	
na	 něž	 se	 vztahují	 tyto	 zásady	 pro	 používání	 souborů	 cookie,	 můžete	 svůj	 souhlas	 kdykoli	
odvolat	 a/nebo	 zakázat	 či	 zablokovat	 soubory	 cookie.	 Pro	 tyto	 účely	 slouží	 následující	
informace.	

JAK	MŮŽETE	ODVOLAT	SVŮJ	SOUHLAS?	

Pokud	si	kdykoli	přejete	odvolat	svůj	souhlas	v	souladu	se	zásadami	používání	souborů	cookie,	
je	nutné	tyto	soubory	cookie	zakázat	úpravou	volby	konfigurace	v	naší	aplikaci	podle	pokynů	
uvedených	v	následující	části.	

JAK	MŮŽETE	ZAKÁZAT	A	BLOKOVAT	SOUBORY	COOKIE?	

Soubory	 cookie	 můžete	 kdykoli	 zakázat	 nebo	 zablokovat	 úpravou	 volby	 konfigurace	 v	 naší	
aplikaci.	

Pokud	 si	 přejete	 upravit	 konfiguraci	 souborů	 cookie	 v	 naší	 aplikaci,	 postupujte	 podle	
následujících	kroků:		

- V	nabídce	hlavní	obrazovky	 (tj.	obrazovka,	kde	 je	 zobrazen	seznam	mobilních	kláves)	
klikněte	na	možnost	„O	aplikaci“.	

- Poté	klikněte	na	odkaz	„Právní	podmínky	a	zásady“.	
- Nakonec	zrušte	zaškrtnutí	volby	sdílení	použití	údajů.	

Pokud	 zakážete	 soubory	 cookie,	 můžete	 pokračovat	 v	 používání	 aplikace	 a	 vaše	 uživatelská	
zkušenost	se	tím	nijak	nemění.		

AKTUALIZACE	A	ZMĚNY	V	ZÁSADÁCH	POUŽÍVÁNÍ	SOUBORŮ	COOKIE	

Tyto	 zásady	 používání	 souborů	 cookie	 lze	 z	 naší	 strany	 kdykoli	 změnit,	 mimo	 jiné	 včetně	
přizpůsobení	našich	zásad	novým	stávajícím	právním	předpisům	či	normám	nebo	přizpůsobení	
pokynům	stanoveným	příslušným	orgánem	na	ochranu	údajů.	

Jakmile	tyto	zásady	používání	souborů	cookie	projdou	 jakoukoli	zásadní	změnou,	budete	o	ní	
informováni.	

	

	

	

	


