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 VP Planningهو تطبيق مجاني تم تطويره بواسطة  ،Visible Patientوهو مخصَّص الستخدامه على النحو المنوط به.
تهدف هذه الصفحة إلى إعالم المستخدمين بسياسة خصوصية  Visible Patientفيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية واستخدامها ومشاركتها.
بالموافقة على مشاركة بيانات االستخدام الخاصة بك مع  ،Visible Patientفأنت تقبل البنود الموضحة في هذه السياسة .يتم استخدام
البيانات الشخصية التي نجمعها لتوفير خدماتنا وتحسينها .نحن ال نشارك هذه البيانات مع طرف ثالث ،ما لم يتم النص على ذلك صراحة.
المصطلحات المستخدمة في سياسة الخصوصية هذه لها نفس المعنى كما هو الحال في شروطنا العامة ،وهي متاحة على العنوان التالي ما لم
ينص خالفًا لذلك صراحة في سياسة الخصوصية هذه.

معلومات حول جمع البيانات واستخدامها
ولكي يستمتع المستخدم بتجربة أفضل ،نقوم تلقائيًا بجمع بعض المعلومات الشخصية ،بما في ذلك :عنوان البريد اإللكتروني (للمستخدمين
المحددين) والموقع وخصائص الجهاز واستخدام التطبيق .نحتفظ بهذه المعلومات كما هو موضح في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
عند استخدام التطبيق دون تحديد هويتك ،سوف تظل البيانات التي يتم جمعها مجهولة المصدر.
يستخدم التطبيق االستعانة بخدمة طرف ثالث يمكنها جمع معلومات تسمح بتحديد هويتك.
رابط الوصول إلى سياسة الخصوصية لخدمة الطرف الثالث المستخدمة من جانب التطبيق:
•

Firebase Analytics

أمن المعلومات
نسعى جاهدين الستخدام أفضل الوسائل من أجل حماية بياناتك في حدود التكلفة المقبولة من طرف  .Visible Patientومع ذلك ،ال توجد
طريقة نقل أو تخزين عبر اإلنترنت آمنة وموثوقة بنسبة  ،% 100ولذلك ال يمكننا ضمان األمان المطلق لبياناتك.

روابط الوصول إلى مواقع أخرى
قد يحتوي تطبيق  VP Planningعلى روابط تسمح بالوصول إلى مواقع ألطراف ثالثة .بالنقر فوق أحد هذه الروابط ،سيتم إعادة توجيهك إلى
موقع خارجي حيث ال تنطبق سياسة الخصوصية المطبقة بواسطة  .Visible Patientوبالتالي ،فإننا ال نملك أي سيطرة ،وال نتحمل أي
مسؤولية عن المحتوى وسياسة الخصوصية والممارسات الخاصة بمواقع أو خدمات الطرف الثالث.

بيانات القاصرين
خدماتنا مخصصة فقط للبالغين فوق سن  18سنة .لذلك ،فإ ننا ال نجمع معلومات شخصية عن قصد حول األشخاص دون سن  18عا ًما.

االحتفاظ بالبيانات
يتم االحتفاظ بمعلوماتك الشخصية طالما أن حساب  Visible Patientالخاص بك نشط.
يمكنك ممارسة حقك في الوصول إلى هذه المعلومات وطلب حذفها من خالل االتصال بنا عبر .info@visblepatient.com

التغييرات الخاصة بسياسة الخصوصية
قد تتغير سياسة الخصوصية لدينا .لذا يُنصح باالطالع على هذه الصفحة بشكل دوري لمعرفة أي تغييرات قد تطرأ عليها .يدخل أي تعديل حيز
التنفيذ فور نشره.

اتّصل بنا
إذا كانت لديك أي أسئلة أو اقتراحات بخصوص سياسة الخصوصية الخاصة بنا ،فال تتردد في االتصال بنا عبر
.info@visiblepatient.com

