
VP Planning iOS 
Privacy policy 

 
VP Planning é uma aplicação gratuita desenvolvida pela Visible Patient, estando destinada a ser utilizada como 
tal. 
 
Esta página visa informar os utilizadores sobre a política de confidencialidade da Visible Patient em matéria de 
recolha, utilização e partilha dos dados pessoais. 
 
Ao aceitar partilhar os seus dados de utilização com a Visible Patient, aceita as cláusulas descritas na 
presente política. Os dados pessoais que recolhemos são utilizados para fornecer e melhorar o nosso serviço. 
Não partilhamos estes dados com terceiros, salvo menção explícita. 
 
Os termos utilizados na presente política de confidencialidade têm o mesmo significado que nas condições 
gerais, acessíveis através do seguinte endereço salvo indicação contrária que figura na presente política de 
confidencialidade. 

Informação sobre a recolha e a utilização dos dados 
 
Para uma melhor experiência do utilizador, recolhemos automaticamente certas informações pessoais, 
designadamente: o endereço eletrónico (para os utilizadores identificados), a localização, as características 
do aparelho e a utilização da aplicação. Conservamos estas informações tal como descrito na nossa política de 
confidencialidade. 
 
Quando utilizar a aplicação sem se identificar, os dados recolhidos permanecem anónimos. 
 
A aplicação utiliza um serviço de terceiros que pode recolher informações que permitem identificá-lo/a. 
 
Ligação para a política de confidencialidade do serviço de terceiros utlizado pela aplicação: 
 

• Firebase Analytics 

Segurança 
 
Esforçamo-nos por utilizar os melhores meios de proteção dos seus dados dentro dos limites de um custo 
aceitável pela Visible Patient. Porém, nenhum dos métodos de transmissão ou de armazenamento online é 
seguro e fiável a 100%, não podemos, por conseguinte garantir a segurança absoluta dos seus dados. 

Links para outros sites 
 
A aplicação VP Planning pode conter links para sites de terceiros. Ao clicar num destes links, será redirigido/a 
para um site externo onde a política de confidencialidade da Visible Patient não se aplica. Assim, não temos 
qualquer controlo e não asseguramos qualquer responsabilidade relativamente ao conteúdo, à política de 
confidencialidade e às práticas dos sites ou dos serviços de terceiros. 

Dados de pessoas menores de idade 
 
Os nossos serviços não se destinam a pessoas menores de 18 anos. Por conseguinte, não recolhemos 
cientemente informações pessoais de menores de 18 anos. 
 

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


Conservação dos dados 
 
As suas informações pessoais são conservadas enquanto a sua conta Visible Patient estiver ativa. 
 
Pode exercer o seu direito de acesso a estas informações e solicitar a respetiva eliminação, contactando-nos 
via info@visblepatient.com. 

Alterações à política de confidencialidade 
 
A nossa política de confidencialidade pode evoluir. Assim, aconselha-se que consulte esta página 
periodicamente para que possa tomar conhecimento de qualquer alteração. Uma eventual modificação entra 
em vigor imediatamente após a publicação. 

Contacte-nos 
 
Caso tenha alguma questão ou sugestão relativamente à nossa política de confidencialidade, não hesite em 
contactar-nos via info@visiblepatient.com.  
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