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ClipScool is een handelsnaam van EdTech Group B.V. waaronder zij de Dienst aanbiedt. 
EdTech Group B.V. is gevestigd en kantoorhoudende te (5247MH 7) Rosmalen aan De 

Meerdam 7, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 65500466. 

 
In dit Cookie Statement van ClipScool wordt uiteen gezet op welke wijze via het Platform van 

ClipScool cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van jouw computer, 
tablet en/of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”). 

 
In dit Cookie Statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde 
informatie wordt gebruikt. We raden je dan ook aan dit Cookie Statement aandachtig door te 

nemen. 
 

Alle met een hoofdletter geschreven woorden worden gedefinieerd in de Gebruiks-
voorwaarden van ClipScool, zie Gebruiksvoorwaarden op www.ClipScool.nl. 

 
1.  Wat zijn Cookies? 

 
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek aan het Platform naar je 

browser gestuurd worden en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het 
Apparaat worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan het 

Platform terugsturen. De cookies die via het Platform worden geplaatst kunnen je Apparaat 
of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. 

 
2. Welke cookies hanteert ClipScool en voor welk doel? 

 



Cookie Statement ClipScool 

Cookies van ClipScool 
Deze paragraaf heeft betrekking op de cookies die ClipScool zelf plaatst en uitleest. Bij het 

plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen 
betrokken. 

ClipScool plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies.  Deze cookies zijn noodzakelijk 
om de door jou verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat 

je na het inloggen op het Platform niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen. 
Naast functionele cookies plaatst ClipScool cookies die slechts een beperkte tijd op je 

Apparaat worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze cookies 
automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om je gebruik van 

het Platform tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. ClipScool kan met behulp van 
deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers. 

Ook plaatst ClipScool cookies die voor een langere periode op je Apparaat blijven staan. Aan 
de hand van deze zogenaamde permanente cookies wordt je Apparaat bij een volgend bezoek 

aan het Platform herkend. Deze cookies bieden ClipScool de mogelijkheid om je het Platform 
te tonen dat specifiek aan jouw voorkeuren is aangepast. Doordat jouw voorkeuren reeds zijn 
ingesteld, bespaar je bij een nieuw bezoek aan het Platform tijd en is het gebruik daarvan 

aangenamer. 
 

Cookies van derde partijen 
Buiten de cookies die ClipScool zelf plaatst, kunnen er via het Platform ook cookies van derde 

partijen geplaatst worden op je Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze 
zogenaamde third party cookies. ClipScool maakt gebruik van diensten van derden om de 

Content op het Platform te kunnen leveren. ClipScool heeft geen controle of zeggenschap over 
het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door 

middel van de cookies verzamelde informatie. ClipScool biedt alleen het Platform dat het 
plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. ClipScool wijst er op dat op het gebruik 

van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing 
kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via het Platform 

worden geplaatst.  
 
Google Firebase 

https://firebase.google.com/products/auth/ 
https://policies.google.com/privacy 

Voor het ontsluiten van het Platform maakt ClipScool gebruik van Google Firebase. Google 
Firebase plaatst, na succesvol inloggen, een versleutelde, permanente cookie op je Apparaat 

aan de hand waarvan jouw authenticatie onthouden kan worden voor een volgend bezoek. 
Google Firebase kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk 

gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google Firebase verwerken.  
 

https://firebase.google.com/products/auth/
https://policies.google.com/privacy
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Vimeo 
https://vimeo.com/ 

https://vimeo.com/privacy 
Via het Platform wordt toegang geboden tot Content in de vorm van ClipScool clips 

(videofilms) op het Vimeo.com platform. De videoplayer van Vimeo kan een cookie plaatsen. 
Dit kunnen cookies zijn bedoeld om je gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen 

tevens cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over meerdere 
websites te volgen.  

 
3. Verwijderen cookies 
 
De toestemming die je hebt gegeven aan ClipScool voor het plaatsen en uitlezen van first en 
third party cookies, kun je te allen tijde intrekken door je browser zo in te stellen dat deze 

geen cookies accepteert en/of door in je browser alle reeds geplaatste cookies te 
verwijderen.   
Je dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben 

dat bepaalde onderdelen van het Platform niet of niet goed meer werken. 
 

4. Privacy Statement 
 

De mogelijkheid bestaat dat de door middel van een cookie verzamelde of anderszins 
uitgelezen informatie, persoonsgegevens bevat. Indien dit het geval is, is op de verwerking 

van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van ClipScool van toepassing dat 
kan worden geraadpleegd. 

 
5. Wijzigingen 

 
Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement 

zullen via de website bekend worden gemaakt. 
 
6. Vragen 

 
Als je vragen hebt over de manier waarop ClipScool met cookies omgaat, kun je altijd een 

bericht sturen aan: info@ClipScool.nl. Verder kun je, onder meer, aanvullende informatie 
vinden over het gebruik van cookies op de website van de Consumentenbond. 

https://vimeo.com/
https://vimeo.com/privacy

