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POLITYKA COOKIES: JUSTIN MOBILE 
Nasza	aplikacja	 JustIN	Mobile	 (“Aplikacja”),	będąca	własnością	Salto	Systems,	S.L.,	korzysta	z	
technologii	 “cookies”	 (ciasteczka)	 w	 celu	 zbierania	 informacji	 o	 sposobie	 używania	 Aplikacji.	
Wykorzystujemy	cookies	do	analizy	nawyków	korzystania	 z	Aplikacji,	 co	ma	na	celu	poprawę	
jakości	usług	i	komfortu	użytkownika.		

Niniejsza	 polityka	 cookies	 zawiera	 przejrzyste	 i	 precyzyjne	 informacje	 o	 ciasteczkach	
wykorzystywanych	 przez	 naszą	 Aplikację	 (“Polityka	 Cookies”).	 Niniejsza	 Polityka	 Cookies	
zastępuje	wszelkie	poprzednie	polityki	dot.	ciasteczek	lub	regulaminy	uprzednio	udostępniane	
użytkownikom	i	akceptowane	przez	nich.	

W	celu	uzyskania	dodatkowych	informacji	na	temat	plików	cookie	wykorzystywanych	w	naszej	
Aplikacji,	prosimy	o	kontakt	na	adres	e-mail:	privacy@saltosystems.com	

CZYM	SĄ	PLIKI	COOKIE?	

Ciasteczko	 (cookie)	 to	 plik	 zapisywany	 na	 twoim	 urządzeniu	 (komputer	 lub	 urządzenie	
mobilne)	 podczas	 korzystania	 z	 niektórych	witryn	 internetowych	 lub	 aplikacji.	Ma	 to	na	 celu	
przechowywanie	 informacji,	 które	 mogą	 być	 aktualizowane	 i	 pobrane	 przez	 podmiot	
odpowiedzialny	za	instalację	cookies.		

Pliki	cookie	umożliwiają	m.in.	zbieranie	informacji	o	sposobach	korzystania	lub	o	przeglądaniu	
strony	 lub	 aplikacji,	 czyli	 o	 czynnościach	 realizowanych	 na	 urządzeniu,	 na	 którym	 zostały	
zainstalowane.	

Z	JAKICH	PLIKÓW	COOKIE	KORZYSTA	APLIKACJA?	

Nasza	 aplikacja	 wykorzystuje	 “Google	 Analytics”.	 Jest	 to	 narzędzie	 analityczne	 Google	
pomagające	nam	zrozumieć,	w	jaki	sposób	użytkownicy	korzystają	z	zasobów	Aplikacji.	W	celu	
zbierania	 informacji	 i	 prowadzenia	 statystyk	 na	 temat	 korzystania	 z	 Aplikacji	 narzędzie	 to	
wykorzystuje	zestaw	plików	cookie	bez	identyfikowania	indywidualnych	użytkowników.		

Aplikacja	 pozwala	 zatem	 wykorzystywać	 wspomniane	 pliki	 cookie	 Google	 Analytics,	 które	
zostały	opisane	poniżej:	

• Własność	 (cookies	 stron	 trzecich):	 Google	 jest	właścicielem	 i	 ponosi	 odpowiedzialność	 za	
pliki	cookie	Google	Analytics.		

• Cel:	 Pliki	 cookie	 Google	 Analytics	 to	 ciasteczka	 analityczne.	 Zbierają	 informacje	w	 sposób	
anonimowy	 i	 generują	 raporty	 o	 sposobach	 korzystania	 z	 Aplikacji	 bez	 identyfikowania	
indywidualnych	użytkowników.	Zwracamy	uwagę,	 że	Google	Analytics	nie	przekazuje	nam	
informacji	o	rzeczywistym	adresie	IP	użytkownika.		

Te	 pliki	 cookie	 pozwalają	 uzyskiwać	 i	 analizować	 informacje	 o	 czynności	 korzystania	 z	
Aplikacji	 (pozwalają	 nam,	 na	 przykład,	 określić	 całkowitą	 liczbę	 użytkowników	 i	
zidentyfikować	 najpopularniejsze	 elementy	 Aplikacji).	 Dzięki	 tym	 informacjom	 możemy	
polepszyć	komfort	użytkownika	i	jakość	oferowanych	usług.	

• Okres	 aktywności:	Wykorzystywane	 przez	 nas	 ciasteczka	Google	 Analytics	mają	 charakter	
trwały.	 Oznacza	 to,	 że	 dane	 będą	 przechowywane	 na	 urządzeniu	 i	mogą	 być	 pobierane	 i	
przetwarzane	przez	okres	zdefiniowany	przez	podmiot	odpowiedzialny	za	pliki	cookie.	Może	
on	wynosić	od	kilku	minut	do	kilku	lat.		
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Więcej	 informacji	 o	 plikach	 cookie	Google	Analytics	 i	 ich	 okresie	ważności	można	 znaleźć	
tutaj:	https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl	

JAK	MOŻNA	UDZIELIĆ	ZGODY?	

Po	 pobraniu	 i	 otwarciu	 Aplikacji	 pojawi	 się	 prośba	 (pierwszy	 widok,	 przed	 przejściem	 do	
Aplikacji)	 o	 wyrażenie	 zgody	 na	 instalację	 i	 wykorzystanie	 plików	 cookie	 zgodnie	 z	
postanowieniami	 Polityki	 Cookie.	 Klikając	 na	 “Wyrażam	 zgodę	 i	 przechodzę	 dalej”	 lub	 inne	
ekwiwalentne	 pole	 wyświetlone	 w	 tym	 celu,	 użytkownik	 wyraża	 zgodę	 na	 wskazane	
wykorzystanie	i	instalację.	

Jeśli	 użytkownik	 nie	 chce	wyrazić	 zgody,	 należy	 albo	 nie	 klikać	 na	wskazane	 pole	 i	 zamknąć	
Aplikację	 (uniemożliwi	 to	 korzystanie	 z	 funkcji	 Aplikacji),	 albo	 wyłączyć	 i	 zablokować	 pliki	
cookie	zgodnie	z	poniższą	instrukcją.	

W	 obu	 przypadkach	 należy	 pamiętać,	 że	 nawet	 po	 wyrażeniu	 zgody	 na	 instalację	 i	
wykorzystanie	 plików	 cookie	 zgodnie	 z	 tą	 Polityką	 Cookies,	 w	 dowolnym	 momencie	 zgodę	
można	cofnąć	lub	można	zablokować	albo	wyłączyć	ciasteczka.	W	tym	celu	prosimy	zapoznać	
się	z	informacjami	poniżej.	

JAK	MOŻNA	WYCOFAĆ	ZGODĘ?	

Jeśli	 w	 dowolnym	 momencie	 użytkownik	 zechce	 wycofać	 zgodę	 związaną	 z	 Plikami	 Cookie,	
musi	wyłączyć	pliki	cookie,	wprowadzając	zmiany	w	ustawieniach	Aplikacji	zgodnie	z	poniższą	
instrukcją.	

JAK	WYŁĄCZYĆ	I	ZABLOKOWAĆ	PLIK	COOKIE?	

Pliki	cookie	można	wyłączyć	lub	zablokować	w	dowolnym	momencie	w	ustawieniach	Aplikacji.	

Należy	w	tym	celu	wykonać	następujące	kroki:		

- W	Menu	na	ekranie	głównym	 (tj.	w	widoku	 listy	 kluczy	mobilnych)	należy	kliknąć	“O	
Aplikacji”.	

- Następnie	klikamy	link	“Postanowienia	prawne	i	Polityka”.	
- Na	koniec	odznaczamy	opcję	udostępniania	danych.	

Po	 wyłączeniu	 cookies	 można	 nadal	 korzystać	 z	 Aplikacji	 i	 komfort	 użytkownika	 nie	 ulegnie	
pogorszeniu.		

AKTUALIZACJA	I	ZMIANY	POLITYKI	COOKIES	

Niniejsza	Polityka	Cookies	może	zostać	przez	nas	 zmodyfikowana	w	dowolnym	momencie,	w	
tym	m.in.	w	celu	dostosowania	jej	do	obowiązujących	przepisów	i	zasad	lub	instrukcji	organów	
właściwych	w	sprawach	ochrony	danych.	

Użytkownicy	będą	informowani	o	istotnych	zmianach	postanowień	Polityki	Cookies.	

	

	

	

	


