Ancilla van de Leest naar privacy zoekmachine
StartPage.com
Met gepaste trots kondigt StartPage aan dat van de Leest zich bij het bedrijf voegt
als privacy advisor
Zeist, 27 juli 2017

Data Protection Officer Ancilla van de Leest
Van de Leest is één van Nederlands’ bekendste privacy voorlichters. Zij is een veelgevraagde
opiniemaker op radio, televisie, conferenties en in print. Recentelijk was ze lijsttrekker van de
Nederlandse Piratenpartij, waarbij haar focus lag op het belang van digitale rechten. Ancilla is
gekwalificeerd als Data Protection Officer en begon haar missie bij Bits of Freedom, een
toonaangevende digitale rechten organisatie. Momenteel spreekt en schrijft ze over privacy om
meer bewustzijn te creëren over digitalisering, technologie en privacy.

StartPage.com waarborgt privacy bij zoekopdrachten
StartPage.com is een gratis zoekmachine waarbij zoekresultaten uit Google worden
weergegeven met behoud van privacy. StartPage slaat nooit persoonlijke gegevens op van de
gebruiker en biedt een gratis anoniem-browsen optie bij elk zoekresultaat. Dankzij deze unieke
functies wordt voorkomen dat vervelende advertenties die consumenten op het internet blijven
achtervolgen worden weergegeven. Het bedrijf is gevestigd in Europa, buiten het bereik van de
gegevensverzameling mandaten van de Verenigde Staten, is gecertificeerd door derden en is
aanbevolen door Edward Snowden. Jaarlijks verwerkt StartPage.com meer dan 2 miljard
zoekopdrachten.

Consumentvriendelijke tools

Van de Leest: “We leven in een turbulente tijd waarin steeds meer mensen
zich bewust worden van het belang van online privacy. Consumenten vragen
om toegankelijke tools om hun data te beschermen. StartPage is één van de
grootste voorlopers op het gebied van Europese alternatieven. Daarom ben ik
erg verheugd me bij dit vooruitstrevende bedrijf aan te sluiten.”

Uitbreiding expertise
"We zijn heel blij dat Ancilla zich bij ons team voegt,” zegt Robert Beens, CEO
van StartPage.com. “Ze legt dezelfde sterke nadruk op de bescherming van
mensenrechten zoals wij dat doen en heeft zich bewezen als een
buitengewone privacy advocaat gedurende haar loopbaan.”
De uitbreiding van het StartPage.com-team in Europa is een logische stap, gezien Europese
consumenten en bedrijven zich meer bewust zijn van het belang van hun privacy. Bedrijven zijn
vooral bezorgd over de beveiliging van hun gegevens, helemaal vanwege de naderende en veel
strengere Europese Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR).

“Europa heeft privacy-vriendelijke alternatieven nodig om de dominante
Amerikaanse zoekmachines te vervangen,” aldus Beens. “StartPage.com is
de voor de hand liggende keuze voor mensen en bedrijven die hun privacy
willen beschermen We hebben er alle vertrouwen in dat Ancilla zeer succesvol
zal zijn in het delen van deze boodschap en het bereiken van een groot
publiek.”
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Ancilla van de Leest is beschikbaar voor interviews en het beantwoorden van vragen rondom
privacy en de werking van StartPage.com
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StartPage.com combines great search results with total privacy protection. No IP addresses are stored, no
personal data is gathered or passed on to third parties, and no identifying cookies are placed on your browser.
Since StartPage.com is based in Europe, it offers the crucial protection of being outside US jurisdiction, where it
is not subject to the Patriot Act and other US data collection mandates.
Privacy is the company’s mission and the driving force behind its innovations. In addition to the search products,
which process over 2 billion searches per year, the company also developed the revolutionary private, encrypted
email service StartMail.com for personal and business use.
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