VP Planning iOS
Privacy policy
VP Planning er en gratis app udviklet af Visible Patient, den er beregnet til at blive brugt som sådan.
Formålet med denne side er at informere brugere om Visible Patients privatlivspolitik vedrørende indsamling,
brug og deling af personlige data.
Ved at acceptere at dele dine brugsdata med Visible Patient accepterer du vilkårene beskrevet i denne
politik. De personlige data vi indsamler, bruges til at levere og forbedre vores serviceydelser. Vi deler ikke
disse data med en tredjepart, medmindre det er udtrykkeligt angivet.
De vilkår, der bruges i denne privatlivspolitik, har samme betydning som I vores vilkår og betingelser, som er
tilgængelige på følgende adresse, medmindre andet er angivet i denne privatlivspolitik.

Oplysninger om dataindsamling og brug af disse
For at få en bedre brugeroplevelse indsamler vi automatisk visse personlige data, herunder: e-mailadresse (for
identificerede brugere), placering, enhedsegenskaber og brug af Appen. Vi gemmer disse oplysninger som
beskrevet i vores privatlivspolitik.
Når du bruger Appen uden at blive identificeret, forbliver de indsamlede data anonyme.
Appen bruger en tredjepartstjeneste, der kan indsamle data der kan identificere dig.
Link til privatlivspolitikken for den tredjepartstjeneste, der bruges af Appen:
•

Firebase Analytics

Sikkerhed
Vi bestræber os på at bruge de bedste midler til at beskytte dine data inden for grænsen for omkostninger der
kan accepteres af Synlig Patient. Ingen transmissionsmetode eller online lagring er dog 100 % sikker og
pålidelig, så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine data.

Links til andre websteder
VP Planning-Appen kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Ved at klikke på et af disse links vil du blive
ført til et eksternt websted, hvor Visible Patients privatlivspolitik ikke gælder. Vi har derfor ingen kontrol over
og påtager os intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikken og praksis på nogen tredjeparts websteder eller
tjenesteydelser.

Data om mindreårige
Vores tjenesteydelser er kun beregnet til voksne over 18 år. Vi indsamler derfor ikke bevidst personoplysninger
fra mindreårige under 18 år.

Dataopbevaring
Dine personlige dataopbevares, så længe din Visible Patient-konto er aktiv.

Du kan udøve din ret til adgang til disse oplysninger og anmode om sletning ved
at kontakte os via info@visiblepatient.com.

Ændringer i privatlivspolitikken
Vores privatlivspolitik kan ændre sig. Derfor er det tilrådeligt at gennemgå denne side med jævne mellemrum
for at notere eventuelle ændringer. Enhver ændring træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende vores privatlivspolitik, så tøv ikke med at kontakte os via
info@visiblepatient.com.

