
VP Planning iOS 
Privacy policy 

 
VP Planning er et gratis app som er utviklet av Visible Patient og skal brukes som et gratisprogram. 
 
Denne sida har til hensikt å informere brukerne om personvernpraksisen til Visible Patient når det gjelder å 
samle, bruke og dele personopplysninger. 
 
Ved å godta å dele bruksopplysningene dine med Visible Patient godtar du også vilkårene som beskrives i 
denne praksisen. Personopplysningene som vi samler, brukes til å yte og forbedre tjenestene våre. Hvis det 
ikke er omtalt eksplisitt, deler vi ikke opplysninger med tredjepersoner. 
 
Betegnelsene som brukes i denne personvernpraksisen har samme betydning som i de allmenne vilkårene 
våre, som finnes på følgende adresse med mindre disse personvernreglene sier noe annet. 
 
## Samling og bruk av opplysninger 
 
For best mulig brukeropplevelse samler vi automatisk visse personopplysninger, nærmere bestemt: e-
postadressen (til identifiserte brukere), bruksstedet, kjennetegn ved enheten og bruk av appen. Vi lagrer 
disse opplysningene som beskrevet i personvernerklæringen vår. 
 
Hvis du vil bruke programmet uten å identifisere deg, blir de innsamlede opplysningene anonyme. 
 
Programmet bruker en tredjepartstjeneste som samler data som kan identifisere deg. 
 
Lenke til personvernerklæringen til tredjepartstjenesten som brukes av programmet: 
 

• Firebase Analytics 

Sikkerhet 
 
Vi anstrenger oss for å beskytte opplysningene dine med best mulig verktøy innenfor kostnadsrammene til 
Visible Patient. Uansett er ingen overførings-eller lagringsmetoder på nett 100 % sikre eller pålitelige, så vi kan 
ikke garantere sikkerheten til opplysningene dine absolutt. 

Linker til andre nettsteder 
 
Programmet VP Planning kan inneholde linker til nettstedene til tredjeparter. Hvis du klikker på en av de 
linkene, blir du dirigert til et eksternt nettsted der personvernpraksisen til Visible Patient ikke gjelder. Altså har 
vi ingen kontroll over og tar ikke ansvar for innholdet, personvernerklæringen og praksisen til tredjeparts 
nettsteder eller tjenester. 

Personopplysninger om mindreårige 
 
Tjenestene våre er bare beregnet på voksne over 18 år. Derfor samler vi ikke med vitende og vilje 
personopplysninger om mindreårige under 18 år. 

Oppbevaring av opplysningene 
 
Personopplysningene dine oppbevares så lenge Visible Patient-kontoen din er aktiv. 
 
Du kan få innsyn i dem og kreve at de slettes ved å kontakte oss på info@visiblepatient.com. 

https://www.visiblepatient.com/nb/go/planning-ios-terms-and-conditions
https://firebase.google.com/policies/analytics
http://info@visiblepatient.com/


Endringer i personvernpraksisen 
 
Personvernpraksisen vår kan utvikle seg. Derfor anbefaler vi å sjekke denne informasjonen med jevne 
mellomrom og se om det er noen endringer. Alle endringene trer i kraft så snart de er publisert. 

Kontakt oss 
 
Ta gjerne kontakt på info@visiblepatient.com hvis du har spørsmål eller forslag i forbindelse med 
personvernpraksisen vår. 
 

http://info@visiblepatient.com/
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