Privacy manifest Privacy Rebels
Een vrij en veilig internet voor het hele gezin
Privacy Rebels is al meer dan 10 jaren actief op vlak van Privacybescherming. Wij maken ons hard
om data en privacy te beschermen van kinderen en ervoor te zorgen dat ze in een veilige omgeving
online actief kunnen zijn. Worden je kinderen overspoeld door schadelijke advertenties op internet?
Wil je je gezin beschermen tegen malware? Wil je zelf in controle blijven over wat de grote
techbedrijven over je opgroeiende kinderen weten? Wil je het hele gezin veilige en advertentievrije
email laten gebruiken? Wil je dat alle data van jou is en blijft?

Dan is het tijd voor Privacy Rebels.

Drievoudige online bescherming voor het hele gezin:
-

Maak je van je bestaande internet, een veilig anoniem internet;
Maak je voor je hele gezin emailadressen waar niemand meekijkt;
Blokkeer meer dan 90% van de malware en advertenties.

Je regelt alles eenvoudig met één klik, veilig, snel en anoniem:
-

Met 3 makkelijke stappen heb je alles geregeld:
o Meld je aan;
o Beantwoord de vragen;
o Installeer de overzichtelijke app en je email eenvoudig en snel.

Persoonlijk, veilig en vrij.
-

Als je ook maar een vraag hebt, staan we klaar om je te helpen. Vraag het maar aan onze
klanten.
We houden geen data over je bij, geen advertenties, geen tracking cookies, geen op maat
gemaakte advertenties.
Ben je niet tevreden, dan krijg je je geld gewoon terug.

Alle kinderen verdienen een veilige manier om internet te leren gebruiken.
Als wij als ouders succesvol willen zijn in het beschermen van onze kinderen, moeten we dat
zo doen dat we rekening houden met hun leercurve. Kinderen moeten het zelf uit kunnen
zoeken zonder dat hun fouten ze blijven achtervolgen. Ze moeten fouten kunnen maken en
ervan kunnen leren. Als we over hen blijven waken en hun gedrag online beheersen, zullen
ze nooit leren om zelf op een gezonde en veilige manier internet te gebruiken. Maar ze
hebben daarbij wel de juiste bescherming nodig.

Onze missie: Kinderen laten opgroeien tot gelukkige en succesvolle
mensen. We leren kinderen de waarde van privacy, we stoppen
hackers en ongeautoriseerde tracking en we blokkeren advertenties
voor kinderen tot 18 jaar.
"Wat we nu doen, zal onze kinderen voorbereiden om bewust en veilig
internet te gebruiken naarmate ze ouder worden."

Bescherm het recht van uw kind op privacy.
Zodra een kind zich op internet begeeft, wordt hij of zij gebombardeerd met privacy
uitdagingen en advertenties. Alles wat ze online doen, wordt vastgelegd lang voordat ze
volwassen genoeg zijn om te begrijpen waar ze toestemming voor geven. De oplossing is
niet meer toezicht, maar de vrijheid om te leren verantwoordelijke en onafhankelijke
internetgebruikers te zijn.

De 10 beloftes van Privacy Rebels:
1. Wij bieden kinderen een email adres aan waar de data van uw kind blijft. Geen analyse van
data, nooit!
2. Wij bieden kinderen een email adres aan waar data versleuteld opgeslagen zal worden;
3. Wij bieden kinderen een email adres aan waar ze geen reclame zullen zien;
4. Wij bieden kinderen een email adres aan waar zij eigenaar zijn en blijven van hun berichten,
afspraken en contacten;
5. Wij bieden kinderen een email adres aan waar ze de mogelijk hebben om hun email
versleuteld kunnen versturen;
6. We bieden kinderen een internetverbinding die versleuteld en anoniem is, ongeacht hun
huidige internetprovider;
7. We bieden kinderen een internetverbinding die beschermd tegen malware, ongeacht hun
huidige internetprovider;
8. We bieden kinderen een internetverbinding die beschermd tegen advertenties, ongeacht
hun huidige internetprovider;
9. We bieden kinderen een internetverbinding die beschermd tegen het loggen van data over
uw kinderen, ongeacht hun huidige internetprovider;
10. We bieden kinderen een internetverbinding die beschermd tegen het ongewenst lokaliseren
van uw kinderen, ongeacht hun huidige internetprovider;

Tot slot: privacy moet voor iedereen toegankelijk zijn. We zorgen dat we betaalbaar zijn voor
iedereen.

Privacy Rebels is een privacy oplossing die de privacy van het hele gezin beschermt zonder
logboekregistratie en zonder activiteiten bij te houden. Het blokkeert agressieve
advertenties en voorkomt dat gewetensloze adverteerders kinderen targeten. We bieden
veiligere internettoegang en een beveiligd e-mailadres voor kinderen waar alle gegevens
zijn versleuteld. Deze hulp voorkomt dat adverteerders, hackers en malware deze
misbruiken terwijl ze hun weg online leren.

Zonder Privacy is er geen vrijheid (there’s no freedom without privacy)

Vraag het onze klanten die ons ondersteunen bij onze testen:
“Binnen 5 minuten geïnstalleerd, makkelijk en betrouwbaar”
– Denise, Zaanstad

“Ik denk dat dit de beste oplossing is als je privacy belangrijk is”
- Sonam - Zoetermeer

“Privacy Rebels blokkeert veruit de meeste advertenties”
– Anoniem, Zegveld

“Het geeft mij een gerust gevoel dat mijn kinderen digitaal niet gevolgd worden”
– Liever anoniem - Gulpen

“Het hele gezin gebruikt nu de app en email van Privacy Rebels. Het is snel, advertenties
worden geblokkeerd en ben er geruster op dat ik niet gevolgd wordt”
- Danike - Lisse

