
1 
 

PRIVACYVERKLARING & COOKIEVERKLARING ROUCOUCOU                  
(versie 16/12/2021) 

Privacyverklaring en Cookieverklaring  van: 

ROUCOUCOU BV, vertegenwoordigd door bestuurders Eva Franceus en Emmanuel Deblander 

Maatschappelijke zetel : Heideken 16  3210 Lubbeek  

Ondernemingsnummer: BE0732616452 

Telefoon: +32 477 5 66 60 of +32 477 22 26 67 

Email: info@roucoucou.be 

Website: www.roucoucou.be    alsook Recruitee landingspagina: www.roucoucou.recruitee.com 

1) Privacyverklaring 

Privacy beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de 

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de 

“Algemene Verordening Gegevensbescherming”). 

 

Voor ROUCOUCOU is het heel belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens en het 

eerbiedigen van jouw persoonlijke levenssfeer is dan ook essentieel. We doen er alles aan om jouw 

privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. ROUCOUCOU houdt zich aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Daarom: 

• verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn 

verstrekt 

• is de verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt 

• nemen we passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van 

jouw persoonsgegevens gewaarborgd is, evalueren we deze maatregelen en stellen we ze bij 

waar nodig 

• geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt 

• zijn we op de hoogte van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, willen we je hierop 

wijzen en deze respecteren. 

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wil opnemen, 

dan kan dit via bovenstaande contactgegevens van ROUCOUCOU  BV.  

 

 

 

mailto:info@roucoucou.be
http://www.roucoucou.be/
http://www.roucoucou.recruitee.com/


2 
 

TOESTEMMING 

Door de informatie en de diensten op onze website  www.roucoucou.be alsook onze recruitee 

landingspagina www.roucoucou.recruitee.com te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy 

en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. 

 

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?  

ROUCOUCOU BV is een bedrijf dat actief is in selectie en recrutering van personeel alsook opleiding en 

coaching. We leveren aan onze klanten valabele kandidaten die passen bij een welbepaalde functie-

omschrijving met het oog op een eventuele vaste aanwerving van deze kandidaat. Daarnaast stellen 

we aan klanten ook freelance consultants voor die een concrete, tijdelijke opdracht kunnen vervullen 

bij een klant van ons.  ROUCOUCOU BV kan ook worden ingeschakeld voor het leveren van freelance 

selectie - en recruteringsactiviteiten/talent acquisition activiteiten in opdracht van een bepaalde 

onderneming volgens hun specifieke wensen en noden. Tot slot levert ROUCOUCOU BV ook opleiding, 

training en coaching. 

We verwerken jouw persoonsgegevens met het oog op de volgende doelstellingen: 

VOOR KANDIDATEN: 

• Om een optimale dienstverlening te kunnen verlenen 

• Om geschikte kandidaten (werknemers of freelance consultants) te vinden voor de 

openstaande vacatures bij onze klanten; 

• Om kandidaten (i.e. potentiële of effectieve sollicitanten) te identificeren en te evalueren voor 

openstaande vacatures bij onze klanten; 

• Om de sollicitatiegegevens die door jou worden verstrekt, te controleren, zoals vaardigheden, 

kwalificaties, werkhistoriek, ervaring en referenties; 

• Om opportuniteiten te vinden voor jou en deze aan te bieden aan jou; 

• Om te communiceren met jou per e-mail, telefoon of sms omtrent de openstaande vacatures 

of opportuniteiten  bij onze klanten waarvoor jij geschikt kan worden bevonden; 

• Om jouw persoonsgegevens door te geven aan onze klanten in het kader van hun 

selectieprocedure, mits jouw uitdrukkelijke toestemming  

• Het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van Persoonsgegevens in 

anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen 

achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van ROUCOUCOU om haar 

Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren 

• Voor marktingdoeleinden. De bezoeker kan echter steeds verzet aantekenen tegen het 

gebruik van diens gegevens voor direct marketing doeleinden. Dit kan eenvoudig via 

info@roucoucou.be 

• Om problemen en misbruiken te kunnen opsporen 

VOOR (POTENTIËLE) KLANTEN: 

• Om een optimale dienstverlening te kunnen verlenen 

• Om geschikte kandidaten (werknemers of freelance consultants) te vinden voor de 

openstaande vacatures; 

• Om te communiceren met jou per e-mail, telefoon of sms omtrent de openstaande vacatures 

of opportuniteiten  waarvoor een geschikte kandidaat kan worden bevonden; 

http://www.roucoucou.be/
http://www.roucoucou.recruitee.com/
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• Om met de prospect of klant te communiceren 

• Om de prospect of klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van Roucoucou 

• Om je te contacteren/informatie te verstrekken aangaande het voorwerp van de 

overeenkomst tussen ROUCOUCOU en de klant alsook om  uitvoering te geven aan de 

overeenkomst die wordt gesloten tussen ROUCOUCOU en de klant; 

• Voor marketingdoeleinden. De bezoeker kan echter steeds verzet aantekenen tegen het 

gebruik van diens gegevens voor direct marketing doeleinden. Dit kan eenvoudig via 

info@roucoucou.be 

• Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in 

anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen 

achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van ROUCOUCOU om haar 

Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren 

• Om problemen en misbruiken te kunnen opsporen 

 

De informatie kan door ROUCOUCOU BV gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële 

aard. ROUCOUCOU BV verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden 

zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT EN BIJGEHOUDEN?  

Enkel persoonsgegevens worden verwerkt en bijgehouden die noodzakelijk zijn om onze 

dienstverlening aan klanten te kunnen verschaffen, vacatures aan sollicitanten te kunnen aanbieden 

alsook aan freelance consultants opdrachten te kunnen aanbieden. 

ROUCOUCOU registreert noch bewaart gevoelige persoonsgegevens zoals gegevens betreffende ras, 

godsdienst of seksuele geaardheid.  

VOOR SOLLICITANTEN/FREELANCE CONSULTANTS worden volgende persoonsgegevens verwerkt en 

bijgehouden : 

• alle informatie die door jou wordt meegedeeld aan ROUCOUCOU in het kader van een 

openstaande vacature of opportuniteit  

• je naam en voornaam 

• je geboortedatum 

• je adres 

• je telefoonnummer/gsmnummer 

• je e-mailadres 

• je geslacht 

• info uit je persoonlijke levenssfeer die je ons op jouw initiatief meedeelt 

• je volledig cv (beroepsloopbaan, opleiding, beroepskwalificaties, ervaring etc) mogelijks met 

foto  

• eventuele referenties 

• correspondentie in het kader van de openstaande vacatures of opportuniteiten 

• via cookies via de website & landingspagina Recruitee: tracking van gebruik van de website 

VOOR (POTENTIËLE) KLANTEN worden volgende persoonsgegevens verwerkt en bijgehouden: 
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• alle informatie die door de klant wordt meegedeeld aan ROUCOUCOU in het kader van de 

overeenkomst die wordt gesloten met ROUCOUCOU 

• facturatiegegevens 

• de naam en voornaam van de klant en/of diens medewerkers waarmee ROUCOUCOU in 

contact staat 

• het telefoonnummer/de gsmnummer van de medewerkers van de klant waarmee 

ROUCOUCOU in contact staat 

• het e-mailadres van de klant en/of diens medewerkers waarmee ROUCOUCOU in contact 

staat 

• correspondentie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die wordt gesloten met 

ROUCOUCOU 

• via cookies via de website & landingspagina Recruitee: tracking van gebruik van de website 

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en landingspagina Recruitee, 

verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk 

mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 

VIA WELKE WEG VERKRIJGEN WE DEZE GEGEVENS? 

• Via informatie die je zelf geeft via onder meer persoonlijke contacten, afgifte visitekaartjes, 

cv’s en sollicitaties  

• Via informatie die u ons zelf bezorgt via mail 

• Via externe kanalen zoals bijvoorbeeld publiek gecommuniceerde contactgegevens en 

persoonlijke gegevens alsook via gegevens die je zelf ter beschikking stelt via social media, 

LinkedIn,  VDAB database, andere mogelijke databases als Actiris, Forem, Indeed, 

Vacature.com, Stepstone, freelancenetwork.be en allerhande kanalen … waarbij je zelf jouw 

toestemming hebt verleend om deze gegevens ter beschikking te stellen in functie van jouw 

zoektocht naar een job of een freelance opportuniteit.  

• Via onze website/landingspagina Recruitee: ondermeer via de informatie die u ons zelf 

bezorgt en via cookies. De website maakt gebruik van cookies die persoonsgegevens 

verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies zie deel 2 van dit 

document “Cookieverklaring”. 

WAAR WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD? 

• De gegevens worden bewaard in de e-mailinbox van ROUCOUCOU of op onze 

computer/server. Dit in beheer van onze IT leverancier.  

• LinkedIn Inmailbox + betalende account, dewelke beveiligd wordt door LinkedIn. 

• Landingspagina Recruitee + account  

• Website Roucoucou met achterliggend CRM platform 

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS? 

• Uitsluitend de bestuurders van ROUCOUCOU, zijnde Emmanuel Deblander en Eva Franceus, 

alsook onze IT leverancier. 

DOORGEVEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN 

Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering 

van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een derde partij 

voor: 
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• De effectieve voorstelling van jouw kandidatuur aan onze klanten door o.a. jouw cv te 

bezorgen . Dit gebeurt echter enkel mits wij hiervoor uw expliciete toestemming ontvangen 

hebben.  

In geen geval bezorgen wij jouw gegevens aan derden, zonder dat jij hiervoor expliciet jouw 

toestemming hebt gegeven heeft. 

Met organisaties die onze werking mee waarborgen sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af. 

Verder worden jouw gegevens noch uitgeleend, noch verhuurd, noch verkocht aan derde partijen. 

Jouw gegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de EER. 

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES 

ROUCOUCOU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop de 

website/recruitee landingspagina van ROUCOUCOU door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is 

er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van ROUCOUCOU. 

RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

ROUCOUCOU zal enkel de persoonsgegevens van sollicitanten en freelancers verwerken indien zij 

daartoe toestemming hebben gegeven. 

ROUCOUCOU zal de persoonsgegevens van de (potentiële) klanten verwerken in het kader van de 

uitvoering van de overeenkomst met ROUCOUCOU of in het kader van commerciële en/of 

prospectiedoeleinden.   

 

BEWAARTERMIJN 

ROUCOUCOU BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt. We bewaren jouw persoonsgegevens gedurende onze zoektocht naar een geschikte 

functie of opdracht bij één van onze klanten. Uiterlijk 24 maanden na deze zoektocht, zullen de 

persoonsgegevens worden verwijderd . We sturen je eerst een bericht zodat je eventueel kan beslissen 

om deze gegevens toch in onze databank te bewaren wanneer voormelde termijn van 24 maanden 

verstreken is gedurende een bijkomende termijn van 1 jaar. Voor (potentiële) klanten bewaren wij de 

gegevens in het kader van het klantencontact of prospectiecontact eveneens 24 maanden, daarna zal 

je verzocht worden of de termijn van bewaring mag verlengd worden met 1 jaar. Sowieso heb je te 

allen tijde het recht om jouw gegevens die in ons bezit zijn te wijzigen en/of te laten verwijderen. 

Om uit de database verwijderd te worden, volstaat het om een email te sturen naar 

info@roucoucou.be    

Hieraan zal dan uiteraard onmiddellijk het gepaste gevolg gegeven worden.  

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  

JOUW RECHTEN 

mailto:info@roucoucou.be
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Je hebt het recht op inzage en het recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we 

van je ontvangen hebben. Je vindt onze contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. 

Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door 

ons of door één van onze verwerkers. 

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of te verzoeken dat de door 

jouw verstrekte gegevens door ons worden overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een 

andere partij. 

Je hebt het recht om op elk gewenst moment jouw toestemming met de verwerking in te trekken. Het 

intrekken van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die 

door ons voorafgaand aan de intrekking werden uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn. 

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de GBA – de Gegevens Beschermingsautoriteit. 

Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

WAT ALS ER IETS MISLOOPT MET UW PERSOONSGEGEVENS? 

ROUCOUCOU doet al het nodige om uw persoonsgegevens maximaal te beveiligen tegen misbruik.  

In geval van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens zal ROUCOUCOU deze zonder vertraging 

melden aan de daartoe bevoegde toezichthoudende autoriteit (conform Artikel 55 van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming in de door de toepasselijke wetgeving voorziene gevallen). 

De bestuurders van ROUCOUCOU zullen de leiding hebben met betrekking tot de meldplicht en zullen 

tevens de contactpersoon zijn voor interne en externe personen bij vaststelling of het vermoeden van 

een inbreuk in verband met persoonsgegevens. 

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

De verwerkingsverantwoordelijke is: ROUCOUCOU BV. 

VRAGEN/KLACHTEN 

Mocht je vragen hebben of een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je 

hierover direct contact met ons op te nemen. Als u vragen heeft , kunt uw zich wenden tot de 

bestuurders van ROUCOUCOU, zijnde Eva Franceus en Emmanuel Deblander. Wij zijn bereikbaar op 

het nummer 0477 25 66 60 of 0477 22 26 67 of per mail info@roucoucou.be 

 

2) COOKIEVERKLARING 

1. WELKE PARTIJEN ZIJN ER? 

In deze Cookieverklaring  wordt verstaan onder: 

ROUCOUCOU, met maatschappelijke zetel in 3210 Lubeek, Heideken 16  3210 Lubbeek, met 

ondernemingsnummer BE0732616452 

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met ROUCOUCOU 

via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 

mailto:info@roucoucou.be
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‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-

10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012). 

2. WAT IS EEN COOKIE? 

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je 

computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website 

en/ofRrecruitee landingspagina onthouden. Van zodra je onze Website en/of Recruitee landingspagina 

bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën 

cookies die wij gebruiken. 

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem 

cookies plaatsen van zodra je onze Website  en/of Recruitee landingspagina bezoekt. 

 

3. INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES op www.roucoucou.be en Recruitee 

landingspagina (www.roucoucou.recruitee.com) 

Onze website www.roucoucou.be en landingspagina www.roucoucou.recruitee.com 

gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van 

die van andere gebruikers van onze landingspagina /Website. Dit helpt ons om je een betere 

gebruikerservaring te bieden wanneer je onze landingspagina/Website bezoekt en laat ons ook toe 

onze landingspagina/Website te optimaliseren. 

Cookies helpen ons enkel de werking van onze landingspagina/Website te verbeteren, te begrijpen 

wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze 

landingspagina/Website is. 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van 

de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies 

en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je 

duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 

Gebruikte type cookies:  

- Functionele cookies: voor een optimaal functioneren en gebruiksvriendelijke functioneren 

van de website voor de bezoeker/gebruiker 

- Geanonimiseerde analytische cookies: een anonieme cookie wordt gegenereerd telkens 

wanner je een website bezoekt. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht of niet. 

Uitsluitend bij de eerste visite van de site wordt een cookie gemaakt. Bij volgende bezoeken, 

worden reeds bestaande cookies gebruikt. Deze cookies dienen enkel voor statistische 

doelen. Hiermee wordt data verzameld over; aantal unieke visitors, hoe frequent visitors de 

website bezoeken, welke pagina’s worden bezocht, hoelang,… 

- Analytische cookies: telkens wanneer je de site bezoekt, wordt een cookie gegenereerd. 

Deze cookie dient enkel voor statistische doelen zoals welke pagina je hebt bekeken, hoe 

lang, op welke pagina je de website verliet,… 

- Social media related cookies: met deze cookies registreren social media (cfr. Facebook, 

Linkedin,…) welke artikels en paginas je deelt via hun social media sharing buttons. Deze 

kunnen ook tracking cookies bevatten die je je surfgedrag volgen. Voor meer info kan je best 

de privacy en cookieverklaringen van de respectievelijke social media kanalen raadplegen.  

http://www.roucoucou.be/
http://www.roucoucou.recruitee.com/
http://www.roucoucou.be/
http://www.roucoucou.recruitee.com/
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- Site improvement cookies: hiermee kan geanalyseerd worden welke pagina het best wordt 

bezocht 

 

Persoonlijke gegevens van landingspagina/websitebezoekers 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor: 

meer te weten komen over het gedrag van de bezoekers van onze landingspagina/website om ons 

wervingsproces en deze website te verbeteren; 

verbetering en monitoring van de prestaties van deze website/landingspagina; 

Alle verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de carrièrewebsite is gebaseerd op ons 

gerechtvaardigd belang om werving te vergemakkelijken. 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van bezoekers van de carrièrewebsite: 

Apparaat en browser 

IP-adres 

Verzoeken en antwoorden die van en naar uw apparaat worden verzonden 

Bron website (we gebruiken een cookie om dit te volgen) 

Acceptatie van cookies (een cookie wordt gebruikt om dit op te slaan) 

Bezochte startpaginas 

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze 

vertrekken . Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke 

informatie. 

Gedrag op onze website 

Persoonsgegevens van sollicitanten 

Als u solliciteert dan verwerken wij uw persoonsgegevens om de gehele sollicitatieprocedure te 

vergemakkelijken op grond van onze gerechtvaardigde belangen voor het werven. De volgende 

persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de sollicitatieprocedure: 

Alle persoonsgegevens die u verstrekt via ons sollicitatieformulier inclusief, maar niet beperkt tot: 

Volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, foto, sollicitatiebrief, cv, LinkedIn profiel, Indeed 

profiel en welke functie u hebt gesolliciteerd. 

Statussen, notities en planning met betrekking tot uw sollicitatie 

E-mailcommunicatie 

Volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht u te informeren dat 

het achterhouden van persoonsgegevens in uw sollicitatie u een nadeel kan bieden in vergelijking 

met andere kandidaten die voor dezelfde functie solliciteren. 

Contactformulieren 
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Bij het invullen van je gegevens op de contactformulieren, wordt er geen enkele informatie op ons 

systeem bewaard. Indien je een opt-in formulier verzendt voor het downloaden of inschrijven voor 

een aanbod van Roucoucou bv, ga je door het afchecken van de voorwaarden akkoord dat 

Roucoucou je emails stuurt ivm jouw aanvraag alsook marketinggerichte e-mails over het aanbod. Je 

kunt je te allen tijde hiervoor uitschrijven  (info@roucoucou.be) 

Links naar andere websites 

ROUCOUCOU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop de 

website/landingspagina van ROUCOUCOU door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich 

van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van ROUCOUCOU. 

Uw persoonsgegevens moeten worden verwerkt door LinkedIn en Indeed om de functionaliteiten 

'Apply with LinkedIn' en 'Apply with Indeed' mogelijk te maken. LinkedIn en Indeed kunnen cookies 

gebruiken. U vindt hun privacybeleid op de volgende websites: 

https://www.indeed.com/legal 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

We tonen kaarten op de recruitee landingpagina/website en Mapbox voorziet ons van de 

technologie daarvoor. Persoonsgegevens worden verwerkt door Mapbox en cookies worden ook 

door Mapbox geplaatst. Ga voor meer informatie over hoe Mapbox uw persoonsgegevens verwerkt 

naar: https://www.mapbox.com/privacy 

Cookies van derde partijen; het is mogelijk dat derde partijen, zoals bijv. Google, op onze website 

adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in 

sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.roucoucou.be of door 

www.roucoucou.recruitee.com te beïnvloeden. 

Voor verdere informatie over deze Cookie Verklaring kan u ons contacteren via info@roucoucou.be 

Gelieve de overige informatie in onze privacy policy te lezen om kennis te nemen van de privacy 

regels die van toepassing zijn op de Website. 

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies 

kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. 

 

5. HOE KAN IK MIJN COOKIES BEHEREN? 

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de 

volgende handelingen uitvoeren: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US. 

https://www.indeed.com/legal
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.mapbox.com/privacy
http://www.roucoucou.be/
http://www.roucoucou.recruitee.com/
mailto:info@roucoucou.be
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2
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U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken via de 

mogelijkheden van uw browser U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van 

de aanbieder van uw browser. 

Bij vragen over dit cookieverklaring of de privacyverklaring van ROUCOUCOU, kan je ook steeds 

contact opnemen met ROUCOUCOU via info@roucoucou.be of per  gsm 0477 25 66 60 

 

 

mailto:info@roucoucou.be

