VP Planning iOS
Privacy policy
VP Planning este o aplicație gratuită, dezvoltată de Visible Pacient, care este concepută pentru a fi utilizată ca
atare.
Această pagină are drept obiectiv informarea utilizatorilor privind politica de confidențialitate a Visible Pacient,
referitoare la colectarea, utilizarea şi partajarea datelor cu caracter personal.
Acceptând partajarea datelor dumneavoastră de utilizare cu Visible Patient, acceptați clauzele descrise în
prezenta politică de confidențialitate. Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt utilizate pentru a
furniza şi a ne ameliora serviciile. Nu vom partaja aceste informații cu o persoană terță, cu excepția unei
mențiuni explicite.
Termenii utilizați în prezenta politică de confidențialitate au aceeași semnificație ca cei din condițiile noastre
generale, accesibile la adresa următoare, cu excepția unei indicații contrare din prezenta politică de
confidențialitate.

Informații privind colectarea şi utilizarea datelor
Pentru o mai bună experiență a utilizatorilor, noi colectăm, în mod automat, unele informații cu caracter
personal, în special: adresa electronică (pentru utilizatorii identificați), localizarea, caracteristicile aparatului
şi utilizarea aplicației. Păstrăm aceste informații așa cum este descris în politica noastră de confidențialitate.
Atunci când utilizați aplicația fără să fiți identificat, datele colectate rămân anonime.
Aplicația utilizează un serviciu terț ce poate colecta informații care ne permit să vă identificăm.
Link către politica de confidențialitate a serviciului terț utilizat de aplicație:
•

Firebase Analytics

Securitate
Depunem toate eforturile de a utiliza cele mai bune mijloace de protecție a datelor dumneavoastră în limita
costului acceptabil de către Visible Patient. Totuși, nicio metodă de transmitere sau de stocare a datelor online
nu este 100% sigură şi fiabilă; nu putem așadar garanta securitatea absolută a datelor dumneavoastră.

Link spre alte site-uri
Aplicația VP Planning poate conține link-uri către site-uri terțe. Dacă faceți click pe unul dintre aceste link-uri,
veți fi direcționat spre un site extern, unde politica de confidențialitate a Visible Pacient nu se aplică. Nu avem
așadar niciun control asupra acestor site-uri şi nu ne asumăm nicio responsabilitate privind conținutul, politica
de confidențialitate şi practicile site-urilor sau serviciilor terțe.

Informații privind persoanele minore
Serviciile noastre se adresează persoanelor majore cu vârsta de minim 18 ani. Nu colectăm așadar cu bună
știință informații cu caracter personal ale persoanelor minore cu vârsta de sub 18 ani.

Păstrarea datelor
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate atât timp cât contul Visible Pacient este activ.
Vă puteți exercita dreptul de acces la aceste informații şi puteți solicita ștergerea lor, contactându-ne la adresa
info@visblepatient.com.

Modificări ale politicii de confidențialitate
Politica noastră de confidențialitate poate evolua. Astfel, vă recomandăm să consultați această pagină, în mod
periodic, pentru a vă familiariza cu orice eventuală modificare. Orice modificare intră în vigoare imediat după
publicarea sa.

Contactați-ne
Dacă aveți întrebări sau sugestii privind politica noastră de confidențialitate, nu ezitați să ne contactați la
adresa info@visiblepatient.com.

