
Wat we van je bewaren:
Cookieverklaring Post-IC.
Wij zijn Game Solutions Lab B.V. en werken onder de naam Games for Health. 

Uw ziekenhuis biedt u het POST-IC Dagboek aan op www.post-ic.nl. Wij bieden 
u het Post-IC Dagboek namens uw ziekenhuis aan.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein 
bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in 
het geheugen of op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De 
informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar 
onze eigen beveiligde server of die van een derde partij.

Cookies hebben veel verschillende functies. Ze helpen ons bijvoorbeeld om 
uw gegevens (zoals authenticatiegegevens), andere essentiële informatie en 
voorkeuren te onthouden. Cookies kunnen ons ook helpen om onze website te 
analyseren en verbeteren.

Wij gebruiken twee soorten cookies:

Functionele cookies
Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website. Daarnaast 
zorgen ze ervoor dat u de website makkelijker kunt gebruiken door 
bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen te onthouden. Wij plaatsen een 
functionele cookie van Firebase. 

Firebase
Wie: post-ic.nl
Leverancier van de cookie: Google
Doel: u ingelogd houden op onze website nadat u de website 
hebt verlaten.
Cookies: firebaseLocalStorageDb
Welke persoonsgegevens: een uniek door firebase aan u  
toegekende user-ID.
Bewaartermijn: tot u de cookie zelf wist (persistent)
Type cookie: functioneel
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Analytische cookies
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Games for 
Health maakt daarvoor gebruik van Google Analytics. Middels het verzamelen 
van data via Google Analytics krijgt Games for Health inzicht in het gebruik 
van de website en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. 
Hieronder leest u meer informatie over de Google Analytics cookie.



In- en uitschakelen van cookies:

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te 
wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd 
er wel rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet 
of niet-volledig werken indien u de cookies uitschakelt.

Verwijderen van cookies:

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze 
na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw 
sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig 
te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer 
informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden:

Onze websites kunnen knoppen, widgets, hulpmiddelen of inhoud bevatten 
die linken naar services van andere bedrijven (bijvoorbeeld een Facebook-
knop ‘Vind ik leuk’ of de knop ‘Delen’). We kunnen informatie verzamelen over 
uw gebruik van deze functies. Wanneer u deze knoppen, gereedschappen of 
inhoud ziet of gebruikt, of als u een webpagina bekijkt die deze bevat, kan 
bovendien bepaalde informatie uit uw browser automatisch naar het andere 
bedrijf worden verzonden. Lees het privacybeleid van dat bedrijf voor meer 
informatie.

Mocht u verder, na het lezen van onze cookieverklaring, nog vragen of 
opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande 
contactgegevens.

Game Solutions Lab B.V.

Google Analytics
Wie: post-ic.nl
Leverancier van de cookie: Google
Doel: het analyseren van het gebruik van onze website en diensten 
en het verbeteren van onze website en diensten.
Cookies: _ga, _gat, _gid, _collect
Welke persoonsgegevens: wij zien enkel globale statistieken en 
geanonimiseerde gegevens. Google Analytics software verwerkt uw 
gegevens om tot deze statistieken te komen. Zo verwerkt Google 
Analytics o.a. van welke website u afkomstig bent, naar welke 
pagina of website u surft, uw klikgedrag en gebruik van onze website 
en gegevens over het apparaat waarmee u onze website bezoekt 
(zoals besturingssysteem, schermresolutie, algemene locatie (tot 
op stadsniveau), geslacht, taal, sessieduur, browserinformatie). Uw 
data wordt niet met Google gedeeld. 
Bewaartermijn: _ga voor 2 jaar, _gat en _gid voor 1 dag en collect 
gedurende uw bezoek (de sessie)
Type cookie: analytisch
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