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Wanneer u de website van ice-health.com (de 'Website') bezoekt met geactiveerde
browserinstellingen voor het accepteren van cookies of via ICE-apparaten, mobiele apps
of andere software weten wij (i) dat u gebruik wilt maken van de producten en diensten
van ICE en dat u ermee instemt dat wij cookies en andere technologieën gebruiken om u
die producten en diensten aan te bieden zoals beschreven in deze kennisgeving en in ons
Privacybeleid en (ii) dat u de voorwaarden van ons cookiebeleid begrijpt en ermee
instemt. Zie de onderstaande informatie over hoe u de instellingen van uw apparaat zodanig
kunt wijzigen dat u wordt gewaarschuwd als u een nieuw cookie ontvangt en cookies volledig
kunt uitschakelen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt
gedownload en waarmee gegevens over uw gebruik van de Website kunnen worden
opgeslagen en gevolgd. ICE gebruikt bijvoorbeeld cookies om u te identificeren of om uw
productkeuze in uw mandje op te slaan. Cookies worden beheerd door uw webbrowser.
De cookies die wij gebruiken, kunnen uw computer geen schade toebrengen. ICE slaat in de
gebruikte cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals creditcardgegevens,
maar maakt wel gebruik van versleutelde informatie die met cookies wordt verzameld om uw
ervaring op onze Website te verbeteren.
U kunt uw voorkeuren te allen tijde aanpassen; zie hiervoor de paragraaf 'Uw
cookievoorkeuren beheren'.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken op onze Website verschillende soorten cookies. Deze cookies kunnen niet
worden uitgeschakeld. Als u deze cookies uitschakelt, hebt u geen toegang tot onze website.
- Cookies die strikt noodzakelijk zijn om de Website te laten werken
Deze cookies stellen u in staat de belangrijkste functies op de Website van ICE te gebruiken,
zoals het opslaan van uw productkeuze in uw mandje, en worden gebruikt voor het weergeven

van gepersonaliseerde content en om u te herkennen als lid. Deze cookies zorgen ervoor dat u
gemakkelijker kunt browsen en zijn noodzakelijk om online aankopen te doen.
Zie in de onderstaande tabel de lijst met strikt noodzakelijke cookies.
Cookie-Name
CookieConsent

Beschrijving
Slaat de cookiestatus van de gebruiker
op voor het huidige domein.

Vervaldatum Dienstverlener
1 jaar
ice-health.com

- Cookies van derden
Dit zijn met name cookies voor statistische analyse die informatie verzamelen over het
surfgedrag op onze Website, zodat wij de gebruikerservaring kunnen verbeteren en de
diensten kunnen afstemmen op uw voorkeuren.
Ook zijn er advertentiecookies die bedoeld zijn om de content en browse-ervaring te
personaliseren en/of te verbeteren door u op basis van uw interesses diensten op andere
Websites te bieden.







Op sites van derden content bieden, waaronder advertenties, die relevant is voor uw
interesses. Onze op interesse gebaseerde reclame is afhankelijk van uw voorkeuren,
zoals beschreven in de volgende paragraaf.
Uw opgegeven voorkeuren volgen.
Onderzoek doen en diagnostiek uitvoeren om de content, producten en diensten van
ICE te verbeteren.
Frauduleuze activiteiten voorkomen.
Beveiliging verbeteren.

Alle verzamelde informatie is anoniem.
Zie in de onderstaande tabel de lijst met cookies van derden.
Cookie-Name
collect

_ga

_gid

_gat

Beschrijving
Gebruikt om gegevens naar Google
Analytics te verzenden over het
apparaat en het gedrag van de
bezoeker. Traceert de bezoeker op
verschillende apparaten en
marketingkanalen.
Registreert een uniek ID die wordt
gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de
website gebruikt.
Registreert een uniek ID die wordt
gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de
website gebruikt.
Gebruikt door Google Analytics om
verzoeksnelheid te vertragen.

Vervaldatum Dienstverlener
Session
googleanalytics.com

2 jaar

ice-health.com

1 dag

ice-health.com

1 dag

ice-health.com

C

uid

ads/gaaudiences

Gebruikt om te controleren of de
browser van de gebruiker cookies
ondersteunt.
Registreert een uniek gebruikers-ID
dat de browser van de gebruiker
herkent wanneer websites worden
bezocht die hetzelfde
advertentienetwerk gebruiken. Het
doel is om de weergave van
advertenties te optimaliseren op basis
van de bewegingen van de gebruiker
en de biedingen van verschillende
advertentieproviders voor het
weergeven van
gebruikersadvertenties.
Gebruikt door Google AdWords om
bezoekers die waarschijnlijk naar
klanten zullen converteren opnieuw
te engageren op basis van het online
gedrag van de bezoeker op websites.

30 dagen

adform.net

2 maanden

adform.net

Session

google.com

Uw cookievoorkeuren beheren

Via de instellingen van uw browser kunt u cookies eenvoudig uitschakelen en/of van
computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen.
Wij adviseren u niet de cookies uit te schakelen die strikt noodzakelijk zijn om de Website te
laten werken (cookies omschreven als 'Cookies die strikt noodzakelijk zijn om de Website te
laten werken') omdat u anders niet online kunt bestellen en geen gebruik kunt maken van de
diensten op de Website van ICE
Houd bij het instellen van uw browser rekening met het doel van cookies, zodat u ze optimaal
kunt beheren.
Afhankelijk van uw browser kunt u cookies als volgt beheren en uitschakelen:

Internet Explorer

Ga naar het menu Extra en vervolgens naar Internetopties.
Klik op Privacy en vervolgens op Geavanceerd.
Selecteer in het venster Cookies uw voorkeuren.

Google Chrome

Klik op het Chrome-menu, de knop rechtsboven.
Selecteer Instellingen en klik vervolgens op Geavanceerde instellingen weergeven.
Klik in het gedeelte Privacy op de knop Instellingen voor inhoud.
Selecteer in het gedeelte Cookies uw voorkeursoptie(s).

Firefox

Ga naar Extra en vervolgens naar het menu Opties.
Klik op de Privacy-instellingen.
Selecteer Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.
Selecteer in het gedeelte Cookies van websites accepteren uw voorkeursoptie(s).

Safari

Klik op Safari en vervolgens op Voorkeuren.
Klik op het tabblad Privacy.
Ga naar Blokkeer cookies en selecteer uw voorkeursoptie(s).

