VP Planning iOS
Privacy policy
VP Planning je brezplačna aplikacija, ki jo je razvil Visible Patient, in je namenjena uporabi kot taka.
Namen te strani je obveščanje uporabnikov o pravilniku o zasebnosti podjetja Visible Patient glede zbiranja,
uporabe in deljenja osebnih podatkov.
Če se strinjate, da boste svoje podatke o uporabi delili z Visible Patient, se strinjate s pogoji, opisanimi v tem
pravilniku. Osebni podatki, ki jih zbiramo, se uporabljajo za zagotavljanje in izboljšanje naše storitve. Teh
podatkov ne delimo s tretjo osebo, razen če je to izrecno navedeno.
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku o zasebnosti, imajo enak pomen kot v naših pogojih, ki so dostopni na
naslednjem naslovu, razen če je v tem pravilniku o zasebnosti določeno drugače.

Informacije o zbiranju in uporabi podatkov
Za boljšo uporabniško izkušnjo samodejno zbiramo določene osebne podatke, ki vključujejo: e-poštni naslov
(za identificirane uporabnike), lokacijo, značilnosti naprave in uporabo aplikacije. Te podatke hranimo tako,
kot je opisano v našem pravilniku o zasebnosti.
Če uporabljate aplikacijo, ne da bi bili identificirani, ostanejo zbrani podatki anonimni.
Aplikacija uporablja storitev tretje osebe, ki lahko zbira podatke, ki vas lahko identificirajo.
Povezava do pravilnika o zasebnosti storitve tretje osebe, ki jo uporablja aplikacija:
•

Firebase Analytics

Varnost
Prizadevamo si uporabljati najboljša sredstva za zaščito vaših podatkov v mejah stroškov, ki so sprejemljivi za
Visible Patient. Vendar noben način prenosa ali spletnega shranjevanja ni 100 % varen in zanesljiv, zato ne
moremo zagotoviti absolutne varnosti vaših podatkov.

Povezave z drugimi spletišči
Aplikacija VP Planning lahko vsebuje povezave do spletišč tretjih oseb. S klikom na eno od teh povezav boste
preusmerjeni na zunanjo stran, kjer ne velja pravilnik o zasebnosti podjetja Visible Patient. Zato nimamo
nadzora in ne prevzemamo nobene odgovornosti za vsebino, pravilnik o zasebnosti in prakse spletnih mest ali
storitev tretjih oseb.

Podatki o mladoletnikih
Naše storitve so namenjene samo odraslim osebam, starejšim od 18 let. Osebnih podatkov mladoletnikov,
mlajših od 18 let, zato zavestno ne zbiramo.

Shranjevanje podatkov
Vaši osebni podatki se hranijo, dokler je vaš račun Visible Patient aktiven.

Pravico do dostopa do teh informacij in zahtevo za njihov izbris lahko uveljavite tako, da nam pišete na
info@visiblepatient.com.

Spremembe pravilnika o zasebnosti
Naš pravilnik o zasebnosti se lahko spremeni. Zato je priporočljivo, da si to stran občasno ogledate in se
seznanite z morebitnimi spremembami. Vsaka sprememba začne veljati takoj po objavi.

Obrnite se na nas
Če imate kakršna koli vprašanja ali predloge glede našega pravilnika o zasebnosti, nam pošljite sporočilo na
info@visiblepatient.com.

