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COOKIEBELEID: 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.	

Indien	 u	meer	 informatie	 wenst	 over	 de	 cookies	 die	 op	 onze	 App	 worden	 gebruikt,	 kunt	 u	
contact	 met	 ons	 opnemen	 door	 een	 e-mail	 te	 sturen	 naar	 het	 volgende	 adres:	
privacy@saltosystems.com	

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.	

WAT	VOOR	COOKIES	GEBRUIKT	ONZE	APP?	

Onze	App	maakt	gebruik	van	"Google	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	Google	Analytics	cookies	toe,	waarvan	
de	details	hieronder	worden	uiteengezet:	

• Eigendom	 (cookies	 van	 derden):	 De	 eigendom	 en	 verantwoordelijkheid	 van	 Google	
Analytics	cookies	behoort	toe	aan	Google.		

• Doel:	Google	Analytics	cookies	zijn	analysecookies,	die	anoniem	informatie	verzamelen	en	
rapporteren	 over	 het	 gebruik	 van	 de	 App	 zonder	 individuele	 gebruikers	 te	 identificeren.	
Houd	er	rekening	mee	dat	Google	Analytics	ons	geen	informatie	geeft	over	het	werkelijke	
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	Google	Analytics	cookies	die	wij	gebruiken	zijn	permanente	cookies.	
Dit	betekent	dat	de	gegevens	op	het	apparaat	worden	opgeslagen	en	gedurende	een	door	
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de	 cookieverantwoordelijke	 vastgestelde	 periode	 toegankelijk	 zijn,	 en	 kan	 variëren	 van	
enkele	minuten	tot	meerdere	jaren.		

Hier	 vindt	 u	 meer	 informatie	 over	 Google	 Analytics	 cookies	 en	 hun	 vervaltijd:	
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl	

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	"Akkoord	en	Doorgaan"	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	 afzien	 van	 het	 aanklikken	 van	 een	 dergelijk	
vakje	en	de	App	sluiten	(waardoor	u	geen	gebruik	kunt	maken	van	de	functies	van	de	App),	of	
u	kunt	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.	

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.	

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".	
-	Klik	vervolgens	op	de	link	"Juridische	Termen	&	Beleid".	
-	Schakel	tot	slot	de	optie	voor	het	delen	van	gebruiksgegevens	uit.	

Als	 u	 de	 cookies	 uitschakelt,	 kunt	 u	 onze	 App	 blijven	 gebruiken	 en	 uw	 gebruikerservaring	
wordt	niet	gewijzigd.		

UPDATES	EN	WIJZIGINGEN	IN	ONS	COOKIEBELEID	

Wij	kunnen	dit	Cookiebeleid	te	allen	tijde	wijzigen,	onder	andere	om	ons	beleid	aan	te	passen	
aan	nieuwe	bestaande	wetgeving,	regelgeving	of	om	het	aan	te	passen	aan	de	instructies	van	
de	desbetreffende	overheidsinstantie	op	het	gebied	van	gegevensbescherming.	

U	wordt	op	de	hoogte	gebracht	wanneer	dit	Cookiebeleid	belangrijke	wijzigingen	ondergaat.	
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