VP Planning iOS
Privacy policy
VP Planning to bezpłatna aplikacja opracowana przez firmę Visible Patient i należy jej używać jako takiej.
Celem tej strony internetowej jest zapewnienie użytkownikom informacji o polityce prywatności Visible
Patient w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych.
Wyrażając zgodę na udostępnianie danych do wykorzystania przez firmę Visible Patient, zgadzasz się na
warunki opisane w niniejszej polityce. Gromadzone przez nas dane osobowe służą do tego, abyśmy mogli
świadczyć i doskonalić nasze usługi. Nie udostępniamy tych danych osobom trzecim, chyba że wyraźnie to
określiliśmy.
Terminy użyte w niniejszej polityce mają takie samo znaczenie, jak terminy używane w naszych warunkach i
postanowieniach dostępnych pod adresem poniższy adres, chyba że w niniejsze polityce prywatności
wyszczególniono inaczej.

Informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych
Aby zapewnić lepsze doświadczenia użytkownikowi, automatycznie gromadzimy określone dane osobowe.
Należą do nich: adres e-mail (w przypadku zidentyfikowanych użytkowników), lokalizacja, charakterystyka
urządzenia i sposób korzystania z aplikacji. Dane te są przechowywane w sposób zgodny z naszą polityką
prywatności.
W razie korzystania z aplikacji bez identyfikacji gromadzone dane są anonimowe.
Aplikacja wykorzystuje usługi innej firmy, która może zbierać informacje umożliwiające identyfikację Twojej
osoby.
Łącze do polityki prywatności serwisu zewnętrznego, który wykorzystywany jest w aplikacji:
•

Firebase Analytics

Bezpieczeństwo
Dokładamy wszelkich starań, aby należycie chronić Twoje dane osobowe w granicach kosztów, które są
akceptowalne dla Visible Patient. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda przesyłania i przechowywania
online nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna. W związku z tym nie możemy zagwarantować całkowitego
bezpieczeństwa Twoich danych.

Łącza do innych stron
Aplikacja VP Planning może zawierać łącza do stron trzecich. W momencie kliknięcia jednego z tych łączy
nastąpi przeniesienie na stronę zewnętrzną, na której nie obowiązuje polityka prywatności Visible Patient.
Oznacza to, że nie mamy kontroli nad daną polityką prywatności i nie ponosimy odpowiedzialności za
treść, zasady ochrony prywatności ani praktyki witryn oraz usług stron trzecich.

Dane osób nieletnich
Nasze usługi przeznaczone są wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. Nie gromadzimy w sposób świadomy
danych osobowych osób niepełnoletnich, czyli poniżej 18 roku życia.

Przechowywanie danych
Dane osobowe przechowywane są tak długo, jak aktywne jest konto Visible Patient.
Możliwe jest skorzystanie z prawa dostępu do tych danych oraz zażądania ich usunięcia. W tym celu należy
skontaktować się z nami pod adresem info@visiblepatient.com.

Zmiany w polityce prywatności
Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. W związku z tym zaleca się sprawdzanie niniejszej strony raz
na jakiś czas, aby być na bieżąco ze zmianami. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich
opublikowaniu.

Kontakt z nami
W przypadku pytań lub sugestii związanych z naszą polityką prywatności należy skontaktować się z nami pod
adresem info@visiblepatient.com.

