Startpage.com - 2019
Startpage.com is een zoekmachine zoals je die gewend bent. Met één groot
verschil: wij houden niets bij van onze gebruikers, wij beschermen je privacy.
Zoekmachines hebben een enorm belangrijke functie voor het internet, iedereen
gebruikt ze, vaak meerdere keren per dag.
We vertrouwen zoekmachines als een goede vriend, we delen onze meest intieme
gedachten met ze. We stellen vragen over onze hobby’s, religie, politieke
denkbeelden, seksuele voorkeuren of medische klachtjes.
Ondertussen beseffen we niet dat al die zoektermen worden opgeslagen en
toegevoegd aan een persoonlijk profiel, én worden verkocht aan adverteerders.
Bij traditionele zoekmachine’s voeg je elke keer ongemerkt een extra stukje aan de
totale puzzel toe. Zo ontstaat een persoonlijk profiel waar je toekomstige resultaten
op worden gebaseerd, o.a. door middel van je cookies of IP-adres. Dit profiel wordt
tot in lengte van jaren verrijkt met nieuwe persoonlijke gegevens!
Steeds meer bedrijven, overheden en NGO’s worden zich bewust van het feit dat ze
continue de grote tech-bedrijven voorzien van hun bedrijfsgeheimen. Iets wat op
termijn ongetwijfeld leidt tot aansprakelijkheids-risico’s.
Al deze informatie is natuurlijk goud voor marketeers, er kan gericht mee worden
geadverteerd, en hoe meer kennis hoe meer omzet. Vandaar dat advertenties je zo
achtervolgen op het internet, een miljarden business.
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Sinds de onthullingen van Edward Snowden weten we dat geheime diensten zoals
de NSA de wereld bespioneert, door vooral indirect middels de PATRIOT ACT
volledige taps af te dwingen bij Facebook, Google, Amazon en Apple - gegevens
waarmee de wereld wordt gedomineerd.
Startpage slaat niets op. We gebruiken de hoge kwaliteit zoekresultaten van Google,
waar we overigens gewoon voor betalen.
Wij bouwen geen gebruikersprofielen op en er worden géén persoonlijke data
gedeeld met wie dan ook. We slaan simpelweg niets op, dus er kan ook niets
lekken. En we zijn een Nederlands bedrijf dat valt onder de strikte Europese
wetgeving.
Andere zoekmachines gebruiken persoonlijke profielen ook om je zoekresultaten te
filteren en je meer van hetzelfde te tonen. Met Startpage breek je uit deze bubbel,
en krijg je objectieve resultaten, puur gebaseerd op die ene zoekterm die je invult.
Recent hebben we een unieke functie toegevoegd – de “Anonieme Weergave”,
Voortaan kun je niet alleen zoeken in privacy, maar ook vinden in privacy.
Je kunt ‘Anonieme Weergave’ rechts naast het zoekresultaat vinden.
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Klikken op een resultaat betekent normaal gesproken dat je de bescherming van
Startpage verlaat en er een directe verbinding met de betreffende website ontstaat.
Deze kan vervolgens zien wie je bent, welke pagina's je bekijkt én kan je met
cookies of andere trackers digitaal achtervolgen.
'Anonieme Weergave' is speciaal ontwikkeld om dit te voorkomen, Startpage laadt
de externe website op haar servers en toont die vervolgens aan jou in volledige
privacy, en dit blijft ook zo bij verder browsen. Zie je het blauwe frame dan ben je
volledig veilig!
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Websites blijven er goed uitzien terwijl je volledig anoniem blijft, en trackingtechnieken worden geblokkeerd.
Dus niet alleen ‘zoeken’ in privacy, maar nu ook ‘vinden’ in privacy. Dit noemen
we Search 2.0 – Privacy by Design ten top.

Startpage verwerkt op dit moment ca. 6,5 miljoen zoekopdrachten per dag,
ongeveer 2,5 miljard per jaar. Binnen Europa draagt de AVG natuurlijk bij aan het
bewustzijn, en dus ook aan onze groei. Bij consumenten, maar we weten
bijvoorbeeld ook dat er ministeries zijn die Startpage gebruiken. Het wordt hoog
tijd dat ook bedrijven hun gevoelige confidentiële data gaan beschermen!
Google resultaten, maar nu met privacy!
Je zoekmachine wijzigen is nog nooit zo aantrekkelijk geweest.
Wij nodigen je van harte uit om Startpage.com uit te proberen!
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