
VP Planning iOS 
Privacy policy 

 
VP Planning is een gratis app ontwikkeld door Visible Patient, en is bestemd om als zodanig gebruikt te 
worden. 
 
Deze pagina heeft als doel de gebruikers te informeren over het privacybeleid van Visible Patient betreffende 
het verzamelen, gebruik en delen van persoonsgegevens. 
 
Door het delen van uw gebruiksgegevens met Visible Patient te accepteren, accepteert u de in dit beleid 
beschreven clausules. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze service te kunnen 
leveren en verbeteren. Wij delen deze gegevens niet met een derde persoon, behalve indien expliciet vermeld. 
 
De in dit privacybeleid gebruikte termen hebben dezelfde betekening als die in onze algemene voorwaarden, 
toegankelijk via het volgende adres tenzij anders vermeld in dit privacybeleid. 

Informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens 
 
Voor een betere gebruikerservaring verzamelen wij automatisch bepaalde persoonsgegevens, met name: het 
e-mailadres (voor ingelogde gebruikers), de lokalisatie, de kenmerken van het apparaat en gebruik van de 
app. Wij bewaren deze informatie zoals beschreven in ons privacybeleid. 
 
Wanneer u de app gebruikt zonder geïdentificeerd te zijn, blijven de verzamelde gegevens anoniem. 
 
De app maakt gebruik van een derde dienstverlener die de informatie kan verzamelen waarmee u kunt 
worden geïdentificeerd. 
 
Link naar het privacybeleid van de derde dienstverlener waar de app gebruik van maakt: 
 

• Firebase Analytics 

Beveiliging 
 
Wij doen er alles aan om de beste beschermingsmiddelen te gebruiken binnen de grenzen van aanvaardbare 
kosten voor Visible Patient. Er is echter geen enkele online transmissiemethode die 100% beveiligd en 
betrouwbaar is, we kunnen dus geen absolute veiligheid van uw gegevens garanderen. 

Links naar andere sites 
 
De app VP Planning kan links naar andere, derde sites bevatten. Door op een dergelijke link te klikken, wordt u 
doorgestuurd naar een externe site, waarop het privacybeleid van Visible Patient niet van toepassing is. We 
hebben dus geen enkele controle en dragen geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de inhoud, het 
privacybeleid en de praktijken van derde sites of services. 

Gegevens van minderjarigen 
 
Onze diensten richten zich uitsluitend op meerderjarige personen van 18 jaar en ouder. We verzamelen dus 
niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen van 18 jaar en jonger. 
 

https://www.visiblepatient.com/nl/go/planning-ios-terms-and-conditions
https://firebase.google.com/policies/analytics


Bewaren van gegevens 
 
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang uw Visible Patient-account actief is. 
 
U kunt uw recht op toegang tot deze gegevens uitoefenen en verzoeken om verwijdering ervan door een 
bericht te sturen naar info@visblepatient.com. 

Wijzigingen in het privacybeleid 
 
Ons privacybeleid kan veranderen. Daarom is het raadzaam om deze pagina regelmatig te raadplegen om op 
de hoogte te zijn van enige wijzigingen. Een wijziging treedt in werking onmiddellijk na publicatie ervan. 

Contact 
 
Als u vragen of suggesties heeft inzake ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via 
info@visiblepatient.com. 
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