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POLÍTICA DE COOKIES: JUSTIN MOBILE 
A	nossa	aplicação	JustIN	Mobile	(a	“Aplicação”),	propriedade	da	Salto	Systems,	S.L.,	utiliza	uma	
tecnologia	 conhecida	 por	 “cookies”	 para	 recolher	 informações	 sobre	 a	 utilização	 da	 App.	
Utilizamos	 cookies	 para	 analisar	 os	 seus	 hábitos	 de	utilização	da	Aplicação,	 para	melhorar	 a	
qualidade	dos	nossos	serviços	e	a	sua	experiência	de	utilizador.		

O	 objectivo	 desta	 política	 de	 cookies	 é	 oferecer-lhe	 informações	 claras	 e	 precisas	 sobre	 os	
cookies	que	utilizamos	na	nossa	Aplicação	 (a	 “Política	de	Cookies”).	 Esta	Política	de	Cookies	
substitui	 qualquer	 outra	 política	 de	 cookies	 anterior	 ou	 regulamentação	 previamente	
partilhada	consigo	e	aceite	por	si.	

Se	desejar	mais	 informações	sobre	os	cookies	utilizados	na	nossa	Aplicação,	pode	contactar-
nos,	enviando	um	e-mail	para	o	endereço	seguinte:	privacy@saltosystems.com	

O	QUE	É	UM	COOKIE?	

Um	cookie	é	um	ficheiro	transferido	para	o	seu	dispositivo	(computador	ou	dispositivo	móvel),	
ao	aceder	a	certos	sites	ou	aplicações,	para	armazenar	informações	que	podem	ser	atualizadas	
e	recuperadas	pela	entidade	responsável	pela	sua	instalação.		

Entre	outras	 funcionalidades,	os	cookies	permitem	recolher	 informações	sobre	os	hábitos	de	
utilização	ou	navegação	num	site	ou	numa	aplicação,	executados	no	dispositivo	em	que	estão	
instalados.	

QUE	TIPO	DE	COOKIES	UTILIZA	A	NOSSA	APLICAÇÃO?	

A	 nossa	 Aplicação	 utiliza	 “Google	 Analytics”,	 uma	 ferramenta	 de	 análise	 da	Google	 que	 nos	
ajuda	 a	 compreender	 a	 forma	 como	 os	 utilizadores	 interagem	 e	 se	 envolvem	 com	 as	
propriedades	da	nossa	Aplicação.	Essa	ferramenta	utiliza	um	conjunto	de	cookies	para	recolher	
informações	e	reportar	estatísticas	de	utilização	da	Aplicação	sem	identificar	pessoalmente	os	
utilizadores	individuais.		

Como	tal,	a	nossa	Aplicação	permite	a	utilização	dos	cookies	mencionados	da	Google	Analytics,	
cujos	detalhes	são	definidos	a	seguir:	

• Propriedade	 (cookies	 de	 terceiros):	 A	 propriedade	 e	 a	 responsabilidade	 dos	 cookies	 da	
Google	Analytics	pertencem	à	Google.		

• Finalidade:	 Os	 cookies	 do	 Google	 Analytics	 são	 cookies	 de	 análise	 que	 recolhem	
informações	anonimamente,	e	comunicam	os	hábitos	de	utilização	da	App	sem	identificar	
utilizadores	 individuais.	 Lembre-se	de	que	a	Google	Analytics	não	nos	presta	 informações	
sobre	o	endereço	de	IP	verdadeiro	do	utilizador.		

Estes	 cookies	 permitem	 obter	 e	 analisar	 a	 atividade	 de	 utilização	 da	 Aplicação	 (por	
exemplo,	 ajudam-nos	 a	 calcular	 o	 número	 total	 de	 utilizadores	 da	 nossa	 Aplicação	 e	 a	
identificar	as	áreas	mais	populares	da	Aplicação).	Esta	informação	torna	possível	melhorar	a	
experiência	 de	utilizador	 que	oferecemos	 aos	 nossos	 utilizadores	 e	 proporcionar-lhes	 um	
melhor	serviço.	

• Termo	 de	 ativação:	 Os	 cookies	 da	 Google	 Analytics	 que	 utilizamos	 são	 cookies	
permanentes.	 Isto	 significa	 que	 os	 dados	 continuam	 a	 ser	 armazenados	 no	 dispositivo,	 e	
podem	 ser	 acedidos	 e	 processados	 durante	 um	 período	 definido	 pela	 parte	 responsável	
pelo	cookie,	podendo	variar	de	alguns	minutos	a	vários	anos.		
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Aqui	pode	encontrar	mais	informações	sobre	os	cookies	da	Google	Analytics	e	o	seu	prazo	
de	expiração:		https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pt	

COMO	DÁ	O	SEU	CONSENTIMENTO?	

Depois	de	transferir	e	clicar	para	abrir	a	Aplicação,	irá	ser-lhe	pedido	(no	primeiro	ecrã,	antes	
de	aceder	à	Aplicação)	para	dar	o	seu	consentimento	para	a	instalação	e	utilização	dos	cookies	
sujeitos	às	disposições	desta	Política	de	Cookies.	Ao	clicar	em	“Concordar	e	Continuar”	ou	em	
qualquer	 caixa	 equivalente	 que	 possa	 aparecer	 para	 esse	 efeito,	 estará	 a	 dar	 o	 seu	
consentimento	para	essa	instalação	e	utilização.	

Se	não	desejar	dar-nos	o	seu	consentimento,	pode	optar	por	não	clicar	nessa	caixa	e	fechar	a	
Aplicação	(o	que	o	 impedirá	de	utilizar	as	 funcionalidades	da	Aplicação),	ou	pode	proceder	a	
desativar	e	bloquear	as	cookies,	seguindo	as	instruções	das	secções	seguintes.	

Em	 todo	 o	 caso,	 lembre-se	 de	 que,	 mesmo	 que	 tenha	 dado	 o	 seu	 consentimento	 para	 a	
instalação	 e	 utilização	 dos	 cookies	 sujeitos	 a	 esta	 Política	 de	 Cookies,	 pode	 retirar	 o	 seu	
consentimento	e/ou	desativar	ou	bloquear	os	cookies	em	qualquer	momento.	Por	favor	reveja	
as	informações	das	seguintes	secções	para	esse	efeito.	

COMO	PODE	RETIRAR	O	SEU	CONSENTIMENTO?	

Se	desejar	 retirar	o	seu	consentimento	em	relação	à	Política	de	Cookies	em	qualquer	altura,	
tem	de	desativar	os	cookies,	modificando	as	suas	opções	de	configuração	na	nossa	Aplicação,	
de	acordo	com	as	instruções	definidas	na	secção	seguinte.	

COMO	PODE	DESATIVAR	E	BLOQUEAR	OS	COOKIES?	

Deverá	 desativar	 ou	 bloquear	 os	 cookies,	 modificando	 as	 suas	 opções	 de	 configuração	 na	
nossa	Aplicação	a	qualquer	momento.	

Para	modificar	a	sua	configuração	de	cookies	na	App,	deverá	seguir	os	passos	seguintes:		

- No	Menu	do	ecrã	principal	(ou	seja,	o	ecrã	em	que	aparece	a	lista	de	chaves	móveis),	
clique	em	“Sobre”.	

- A	seguir,	clique	no	link	“Termos	Legais	e	Políticas”.	
- Por	fim,	desmarque	a	opção	de	utilização	de	partilha	de	dados	de	utilização.	

Se	 desativar	 os	 cookies,	 pode	 continuar	 a	 utilizar	 a	 nossa	 Aplicação	 e	 a	 sua	 experiência	 de	
utilizador	não	será	alterada.		

ATUALIZAÇÕES	E	ALTERAÇÕES	NA	NOSSA	POLÍTICA	DE	COOKIES		

Podemos	 alterar	 esta	 Política	 de	 Cookies	 em	 qualquer	 altura,	 incluindo,	 entre	 outros,	 para	
adaptar	a	nossa	política	a	nova	legislação	ou	regulamentação,	ou	para	a	adaptar	às	instruções	
estipuladas	pela	autoridade	pública	de	proteção	de	dados	correspondente.	

Será	informado	quando	esta	Política	de	Cookies	sofrer	quaisquer	alterações	significativas.	

	

	

	

	


