
VP Planning iOS 
Privacy policy 

 
VP Planning är en gratisapp utvecklad av Visible Patient, den är avsedd att användas som sådan. 
 
Syftet med denna sida är att informera användare om Visible Patients integritetspolicy för insamling, 
användning och spridning av personuppgifter. 
 
Genom att acceptera att dela dina användningsdata med Visible Patient godkänner du villkoren som beskrivs 
i denna policy. De personuppgifter som vi samlar in används för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst.  Vi 
delar inte dessa uppgifter med tredje part, såvida det inte uttryckligen anges. 
 
Termerna som används i denna integritetspolicy har samma innebörd som i våra villkor, tillgängliga på följande 
adress om inte annat anges i denna integritetspolicy. 

Information om insamling och användning av uppgifter 
 
För en bättre användarupplevelse samlar vi automatiskt in visa personinformation, exempelvis: e-postadress 
(för identifierade användare), plats, enhetsegenskaper och appanvändning. Vi lagrar denna information 
enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. 
 
När du använder appen utan att identifiera dig förblir de insamlade uppgifterna anonyma. 
 
Appen använder en tredjepartstjänst som kan samla in information som kan identifiera dig. 
 
Länk till integritetspolicyn för tredjepartstjänsten som används av appen: 
 

• Firebase Analytics 

Säkerhet 
 
Vi strävar efter att använda de bästa sätten för att skydda dina uppgifter inom de kostnadsgränser som är 
acceptabla för Visible Patient. Ingen överföringsmetod eller onlinelagring är dock 100 % säker och pålitlig, vi 
kan alltså inte garantera total säkerhet för dina uppgifter. 

Länkar till andra webbplatser 
 
VP Planning-appen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Genom att klicka på någon av dessa länkar 
omdirigeras du till en extern webbplats där integritetspolicyn för Visible Patient inte gäller. Vi har därför ingen 
kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn och praxis på tredjepartswebbplatser eller -
tjänster. 

Uppgifter om underåriga 
 
Våra tjänster är endast avsedda för vuxna över 18 år. Vi samlar därför inte medvetet in personuppgifter från 
underåriga under 18 år. 

Lagring av uppgifter 
 
Dina personuppgifter sparas så länge ditt Visible Patientkonto är aktivt. 
 

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


Du kan utöva din rätt till tillgång till denna information och begära att den raderas genom att kontakta oss på 
info@visiblepatient.com. 

Ändringar av integritetspolicyn 
 
Vår integritetspolicy kan ändras. Det är därför lämpligt att besöka denna sida med jämna mellanrum för att få 
reda på eventuella ändringar. Alla ändringar träder i kraft omedelbart efter publiceringen. 

Kontakta oss 
 
Om du har några frågor eller förslag angående vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss på 
info@visiblepatient.com. 
 

http://info@visiblepatient.com/
http://info@visiblepatient.com/
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