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Privacybeleid 

Laatst bijgewerkt: 5/27/2017 

Phone Sweets, LLC ("ons", "wij" of "onze") werkt Veescope Live (de "App"). Deze pagina 
informeert u over ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en onthullen van 
persoonlijke informatie die we ontvangen van gebruikers van de site. 

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het verstrekken en verbeteren van de 
App. Door gebruik te maken van de App, gaat u akkoord met de inzameling en het gebruik 
van informatie in overeenstemming met dit beleid. 

Informatie verzamelen en gebruiken 

We verzamelen geen persoonlijke gegevens. 

Loggegevens 

Net als veel Apps verzamelen wij informatie die wordt verzonden wanneer u een bezoek 
maakt aan onze App ("Log Data"). 

Deze logggegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer, iOS-
versie, apparaattype, de delen van de app die u gebruikt, de tijd en datum waarop u de App 
hebt gebruikt, de tijd die u in de App gebruikt En andere statistieken. 

Daarnaast kunnen wij diensten van derden gebruiken, zoals Google Analytics die dit 
verzamelen, monitoren en analyseren. 

Wijzigingen in dit privacybeleid 

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 5/27/17 en blijft van kracht behalve met betrekking tot 
eventuele wijzigingen van de voorzieningen in de toekomst, die onmiddellijk na de 
publicatie op deze pagina van kracht zullen zijn. 

Wij behouden ons het recht om op elk gewenst moment ons Privacybeleid te actualiseren 
of te wijzigen en u dient dit Privacybeleid periodiek te controleren. Uw voortdurende gebruik 
van de Dienst nadat wij wijzigingen hebben aangebracht in het Privacybeleid op deze 
pagina, vormen uw erkenning van de wijzigingen en uw toestemming om te houden en 
gebonden te zijn door het gewijzigde Privacybeleid. 



Als wij wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen wij u ook via het e-mailadres dat 
u ons heeft aangevraagd, of door een prominente bericht op onze website te plaatsen. 

Neem contact met ons op 

Als u nog vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op op 
veescope@dvdxdv.com.


