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Kabinet noemt Startpage.com als voorbeeld om
privacy te beschermen
Den Haag, 12 juni, 2019 - Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) stuurde afgelopen

vrijdag een nieuwe kabinetsvisie over horizontale privacy naar de Tweede Kamer. In deze visie

wordt Startpage.com genoemd als zoekmachine die bijdraagt aan de bescherming van je

privacy.

Door toenemende koppelingen van persoonlijke data neemt het risico dat de privacy van

individuele personen in het geding komt snel toe. De nieuwe visie beschrijft de ambitie van het

kabinet om de privacy van burgers onderling en die tussen burgers en bedrijven te verbeteren. 

 

Om in de praktijk te zien hoe innovatie, technologie en privacy goed samen kunnen gaan, vond

een werkbezoek van Minister Dekker aan Startpage.com in Den Haag plaats. Tijdens het

werkbezoek kwam onder andere het belang van online privacy aan bod, evenals de centrale rol

die een zoekmachine daarbij speelt. Daarnaast kwamen de uitdagingen aan bod die

Startpage.com als Nederlands bedrijf ondervindt tussen de internationale Tech-giganten en

uiteraard hoe Startpage.com kan bijdragen aan de privacy visie van de Minister.

"Het is belangrijk dat mensen zich bewuster worden van de gevolgen die het
delen van persoonlijke data met zich meebrengt. “ zegt Sander Dekker,
Minister van Rechtsbescherming. "Nederlandse initiatieven
zoals zoekmachine Startpage.com, waarbij geen persoonlijke gegevens
worden opgeslagen, dragen bij aan de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van burgers.”
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Startpage.com is blij met deze kabinetsvisie van Minister Dekker. “Privacy is een fundamenteel

recht dat beter beschermd dient te worden.” aldus Algemeen Directeur van Startpage.com

Robert Beens. Tijdens het werkbezoek van de Ministerwerd duidelijk dat er vanuit Europa een

steeds grotere behoefte ontstaat aan Europese bedrijven die de privacy van de burgers,

bedrijven en overheden beschermen. Daarnaast werd besproken welke rol de Nederlandse

overheid daarbij kan spelen. 

"Steeds meer consumenten en bedrijven worden zich bewust van online
privacy en zien het belang in van het gebruiken van een privacy-
zoekmachine.” zegt Robert Beens. “Het feit dat het Kabinet Startpage.com
noemt als voorbeeld om je privacy te beschermen onderstreept deze trend."

Startpage.com combineert uitstekende zoekresultaten met de best mogelijke privacy. Er wordt

géén persoonlijke informatie vastgelegd, verkocht of gedeeld met derden. Na het intypen van de

zoekopdracht kan de gebruiker de gevonden websites vervolgens anoniem bezoeken met de

unieke functie ‘Anonieme Weergave’.

 

Over Startpage.com

 

Startpage.com is 's werelds eerste en meest vertrouwde privacy-zoekmachine. Het bedrijf is

gevestigd in Nederland en winnaar van de Nederlandse Privacy Awards 2019. Het werd in

Duitsland onlangs uitgeroepen tot de beste zoekmachine in een onafhankelijke test van de

"Stiftung Warentest", het Duitse equivalent van de Nederlandse Consumentenbond.

Foto's van het werkbezoek:
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