
VP Planning iOS 
Privacy policy 

 
VP Planning je bezplatná aplikace vyvinutá společností Visible Patient a je určena k použití jako taková. 
 
Účelem této stránky je informovat uživatele o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Visible Patient 
týkajících se shromažďování, používání a sdílení osobních údajů. 
 
Souhlasem se sdílením vašich údajů o používání se společností Visible Patient souhlasíte s podmínkami 
popsanými v těchto zásadách. Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme k poskytování a zlepšování 
našich služeb. Není-li výslovně uvedeno jinak, tyto údaje nesdílíme s třetí stranou. 
 
Není-li v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, mají pojmy použité v těchto zásadách 
ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich smluvních podmínkách, které jsou dostupné na následující 
adresa. 

Informace o shromažďování a používání údajů 
 
Pro lepší uživatelský zážitek automaticky shromažďujeme určité osobní údaje, včetně: e-mailové adresy (pro 
identifikované uživatele), lokalizace, vlastností zařízení a využití aplikace. Tyto informace ukládáme tak, jak je 
popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů. 
 
Když aplikaci používáte, aniž byste byli identifikováni, shromážděná data zůstávají anonymní. 
 
Aplikace využívá službu třetí strany, která může shromažďovat informace, které vás mohou identifikovat. 
 
Odkaz na zásady ochrany osobních údajů služby třetí strany používané aplikací: 
 

• Firebase Analytics 

Bezpečnost 
 
Snažíme se používat ty nejlepší prostředky k ochraně vašich údajů v rámci přijatelných nákladů pro Visible 
Patient. Žádný způsob přenosu nebo online ukládání však není 100% bezpečný a spolehlivý, takže nemůžeme 
zaručit absolutní bezpečnost vašich údajů. 

Odkazy na jiné stránky 
 
Aplikace VP Planning může obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Kliknutím na jeden z těchto odkazů 
budete přesměrováni na externí stránku, kde neplatí zásady ochrany osobních údajů Visible Patient. Nemáme 
proto žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů a 
postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran. 

Údaje nezletilých osob 
 
Naše služby jsou určeny pouze osobám starším 18 let. Proto vědomě neshromažďujeme osobní údaje osob 
mladších 18 let. 

Uchovávání údajů 
 
Vaše osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, dokud je váš účet Visible Patient aktivní. 

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


 
Můžete uplatnit své právo na přístup k těmto informacím a požádat o jejich vymazání tím, že nás kontaktujete 
na adrese info@visiblepatient.com. 

Změny zásad ochrany osobních údajů 
 
Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou změnit. Proto je vhodné tuto stránku pravidelně navštěvovat, 
abyste se o případných změnách dozvěděli. Jakákoli změna nabývá účinnosti okamžitě po jejím zveřejnění. 

Kontaktujte nás 
 
Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás 
kontaktovat na adrese info@visiblepatient.com. 
 

http://info@visiblepatient.com/
http://info@visiblepatient.com/
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