VP Planning iOS
Privacy policy
VP Planning on ilmainen Visible Patientin kehittämä sovellus, joka on tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan.
Tämän sivun tarkoitus on antaa käyttäjälle tietoja Visible Patientin tietosuojamenettelystä ja henkilötietojen
keräämisestä, käyttämisestä ja jakamisesta.
Kun suostut jakamaan käyttötietojasi Visible Patientin kanssa, hyväksyt tässä menettelyssä esitetyt
lausekkeet. Käytämme keräämiämme henkilötietoja tarjoamaan ja parantamaan palveluitamme. Emme jaa
näitä tietoja kolmansille henkilöille, ellei muuta nimenomaan mainita.
Tässä tietosuojamenettelyssä käytetyillä termeillä on sama merkitys kuin yleisissä ehdoissamme, jotka ovat
nähtävissä seuraavassa osoitteessa ellei tässä tietosuojamenettelyssä muuta mainita.

Tietoja tietojen keräämisestä ja käyttämisestä
Keräämme automaattisesti määrättyjä henkilötietoja parantaaksemme käyttäjäkokemusta, erityisesti:
Sähköpostiosoite (tunnistetuille käyttäjille), paikka, laitteen ominaisuudet ja sovelluksen käyttö. Säilytämme
näitä tietoja tietosuojamenettelyssä esitetyllä tavalla.
Kun käytät sovellusta nimettömänä, kerätyt tiedot pysyvät nimettöminä.
Sovellus käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa, joka voi kerätä tietoja, joiden perusteella sinut voidaan
tunnistaa.
Linkki sovelluksen käyttämien kolmansien osapuolten palvelujen tietosuojamenettelyyn:
•

Firebase Analytics

Turvallisuus
Pyrimme käyttämään parhaita menetelmiä suojataksemme tietojasi Visible Patientin kannalta kohtuullisen
hinnan rajoissa. Kuitenkaan mikään lähetys- tai tallennusmenetelmä verkossa ei ole 100 % varma ja luotettava,
emmekä voi taata ehdottoman varmasti, että tietosi ovat täysin turvassa.

Linkit muille sivustoille
VP Planning voi sisältää linkkejä muille sivustoille. Kun napsautat näitä linkkejä, sinut ohjataan ulkopuoliselle
sivustolle, jolla Visible Patient -tietosuojamenettely ei ole voimassa. Me emme voi kontrolloida ulkopuolisten
sivujen ja palveluiden sisältöä, tietosuojamenettelyä tai muita menettelytapoja emmekä ota niistä mitään
vastuuta.

Alaikäisten tiedot
Palvelumme on suunnattu vain täysi-ikäisille yli 18-vuotiaille henkilöille. Emme siis kerää tietoisesta alaikäisten alle 18-vuotiaiden henkilötietoja.

Tietojen säilyttäminen
Henkilötietojasi säilytetään niin pitkään, kun Visible Patient -tilisi on aktiivinen.

Voit käyttää oikeuttasi päästä katsomaan näitä tietoja ja pyytämään niiden poistamista ottamalla meihin
yhteyttä osoitteella info@visiblepatient.com.

Tietosuojamenettelyn muuttaminen
Tietosuojamenettelymme voi muuttua. Siksi suosittelemme, että katsot näitä sivuja säännöllisesti nähdäksesi
niiden muutokset. Kaikki muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on julkistettu.

Ota meihin yhteyttä
Jos sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia, jotka koskevat tietosuojamenettelyämme, ota meihin yhteyttä
osoitteella info@visiblepatient.com.

