
Rejo Zengers 

Nachtwachtlaan 114 

1058 ED AMSTERDAM 

10 januari 2012 

Geachte heer Zengers, beste Re jo 

Bijgevoegd de gegevens die we verzamelen voor de exploitatie van onze website. In onze database 

bewaren we naast de profielgegevens de lP adressen die je gebruikt, de activiteiten op de site, 

eventuele notities (de notescount voor jouw account is 0). Ook kunnen we alle geplaatste reacties 

meteen inzien. 

Van de pagina's waar daadwerkelijk gegevens zijn bijgehouden heb ik een screendump voor je 

gemaakt. Daarnaast heb ik een hardcopy van ons privacy statement bijgevoegd . 

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik die graag. 

Met vriendelijke groet, 

 

Tweakers.net 
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Privacybeleid Tweakers.net 

Algemeen 

Dit is de privacy- en cookie policy van Tweakers.net B.V. ("Tweakers.net''). Tweakers.net is de 
verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. 

Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij 
hebben de gegevensverwerkingen die in het kader van deze Website plaatsvinden aangemeld bij het College 
Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder registratienmnmer 1060922. Het College Bescherming 
Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving en toepassing van genoemde wet. 

Tweakers.net kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy 
regelrnatig op wijzigingen na te gaan. Om de plivacy en cookie policy op te slaan of te printen kan je gebruik 
maken van de knoppen die bovenaan deze pagina zijn opgenomen. 

Verwerkte gegevens 

Tweakers.net maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn 
gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. 
Wanneer je bijvoorbeeld Tweakers.net bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het lP
adres van je computer, het besturingssysteem datje gebruikt, de internet browser waarmee je surft en in 
sommige gevallen de laatste internetpagina die je hebt bezocht. 

Tweakers.net verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen 
sprake als je een accmmt aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de 
volgende categorieën van persoonsgegevens: 

• naam; 
• geboortedatum; 
• contactgegevens; 
• overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een account aanmaakt (voor het aanmaken van een 

Account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht); 
• persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de Website plaatst; 
• persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de Website worden uitgewisseld; 
• persoonsgegevens over je gedrag op de Website zoals bijvoorbeeld opgelegde waarschuwingen en 

sancties. 

Ben je jonger dan 16 jaar? 

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Tweakers.net verstrekken als je daarvoor 
toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en 
cookie policy heeft gelezen. 

Doeleinden verwerking 

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Tweakers.net gebruikt. 
Tweakers.net houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel 
procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en 
toegankelijkheid van de website te verbeteren. 

tweakers.neUprivacy 1/4 



10-01-12 Tweakers.net Privacybeleid Tweakers.net 

De persoonsgegevens die je actief aan Tweakers.net verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

• om onze diensten aan je te verlenen zoals bijvoorbeeld het forum, Vraag & Aanbod, Pricewatch, 
Shopreview, Productreview en Jobs; 

• om je gelegenheid te geven om content te plaatsen op de Website; 
• om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken; 
• om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten; 
• om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen; 
• om fraude en misbruil< te voorkomen; 
• om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties; 
• indien je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om je te informeren over huidige en 

toekomstige producten of diensten van groepsmaatschappijen of door Tweakers.net zorgvuldig 
geselecteerde derden (opt-in). 

Ontvangers 

Tweakers.net publiceert bepaalde gegevens die je in je profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens 
zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van je profiel is aangegeven welke 
gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien je niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kan je de 
invulvelden in je profielleeg laten. Ook de content die je zelf op de website plaatst is toegankelb'k voor alle 
bezoekers van de website. 

Tweakers.net zaljouw contactgegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen, tenzijje 
daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan Tweakers.net. 

In sommige gevallen kan je via deze website doorlinken naar websites van derden. Tweakers.net is niet 
verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Tweakers.net niet 
verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers 
van deze website. 

Cooldes 

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de 
internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden 
bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Tweakers.net gebruikt deze gegevens om 
de website gebruiksvriendelijker te maken. 

Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij en volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op 
je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie. 

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan 
je het plaatsen van caokies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de 
website gebruikmaken. 

Google Analytics 

Twcakcrs.nct maakt gebruik van Googlc Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Googlc 
lnc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Tweakers.net te helpen analyseren hoe 
gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde infonnatie over je gebruik van de website 
(met inbegrip van je lP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. 

Google gebruikt deze infonnatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website
activiteit op te stellen voor Tweakers.net en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit 
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en internetgebruik Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hietioe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je lP-adres niet 
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

Als gezegd ktm je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst 
en kan je het plaatsen van caokies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van 
de Website gebruikmaken. 

Indexering door zoekmachines 

De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, 
geihdexeerd worden. Alle overige door jouw geplaatste content wordt wel door zoekmachines geihdexeerd. 

Beveiliging en bewaartermijn 

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikcmkc 
technieken. 

Twcakcrs.nct bewaart de content die je op de Website hebt geplaatst in beginsel zo lang als je accmmt in stand 
blijft. Als je je account laat opheffen, zal Twcakcrs.nct de aan je accmmt gekoppelde persoonsgegevens 
anoninriscrcn zodat de content die je op de Website hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jouw 
persoon herleidbaar zijn. 

Tweakers.net bewaart de ovetige persoonsgegevens zo lang als je account in stand b~jft of zo lang als de wet 
dat voorschrijft. Twcakcrs.nct mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die 
daartoe aanleiding geven. 

Inzage, correctie en verwijdering 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit voor het 
grootste deel zelf~ bijvoorbeeld via de My Tweakers.net pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet 
mogemk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot Tweakers.net tichten om je persoonsgegevens in te zien, te 
COlTigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar hete-mailadres dat is opgenomen op de 
contactpagina. In je vcrzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het vcrzoek 
ziet. Naar aanleiding van je vcrzoek berichten wc je per post over het verdere vcrloop van de procedure. 

Tweakers.net zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of COlTeetie verzoek reageren. In 
geval van een verzoek tot verwijdering zal Tweakers.net de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk 
verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betrefTende persoonsgegevens te bewaren of er 
(andere) dringende redenen zijn die zich tegen vcrwijdering verzetten. Twcakcrs.nct stuurtje na uitvoering van 
een vcrzoek tot vcrwijdcting een bcvcstigingsbcricht. Indien Twcakcrs.nct de betreffende persoonsgegevens 
(gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stmnt Tweakers.net de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet 
(volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. 

Indien Twcakers.nct niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een vcrzoek tot inzage, 
correctie of vcrwijdering betrekking heeft, kan Twcakcrs.nct de bezoeker vragen om zijn vcrzoek (nader) te 
specificeren. Tweakcrs.nct schort de uitvoeting van het vcrzoek op totdat de bezoeker Twcakcrs.nct de 
(nadere) specificatie heen verstrekt. 

Direct Messages 

Tweakers.net biedt Direct Messages (kortweg: DM) aan, een systeem waam1ee geregistreerde bezoekers 
elkaar via de website rechtstreeks een berich~je kunnen sturen. Direct Messages ztin in feite een privé discussie, 
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de berichten uit de DM-reeks zijn in basis uitsluitend zichtbaar voor de geadresseerde(n). Alle deelnemers 
hebben echter ook de mogelijkheid om nieuwe deelnemers aan de DM-discussie toe te voegen, waarmee de 
volledige berichtenreeks ook voor de nieuwe deelnemer zichtbaar wordt. 

Berichten worden net als de gewone forumdiscussies ongecodeerd op onze servers opgeslagen. Een selecte 
groep beheerders van de Website kan zich toegang verschaffen tot de DM-inbox van andere gebruikers. Van 
deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt indien misbruik van het DM-systeem is gemeld of wordt 
vermoed (bijvoorbeeld: spam, bedreiging, etc.). 

Als je het niet op prijs stelt dat andere bezoekers je via de website een belichtje kunnen sturen of om andere 
redenen geen gebruik wil maken van Direct Messages, kun je dit uitzetten in je voorkeuren op het for!Jill, onder 
het kopje privacy. 

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 16 februari 2009. 
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10-01-12 DSPv3- Acties op lP "82.169.7.12" 

PUBLICEREN EDIT PRJCEWATCH US ERS 

Lisers Userslats ToevoeÇJen R"lg is îralle ipban Randomban 

harre" users >>acties op "82. 169.7. 12" 

82.169.7.12 resolves to '82-169-7-1 2.ip.telfort.nl' (Check thls ip for b lackllsting) 

Username (UseriD) Actie ID Re sult Extra Datum Status 

rejozenger (383248) tnet::ed~_proflle 0 success 27-01-201110:43:17 ö 
rejozenger (383248) tnet::ed~_proflle 0 success 27-01 -201110:42:49 ~ 

rejozenger (383248) tnet:: insert_post 4466071 success 27-01-201110:41:12 /!);, 

rejozenger (383248) tnet::insert_post 4290278 success 13-11 -201011:55:45 ö 
rejozenger {383248) tnet::ed it_post 4290276 success 13-11 -201011:54 :09 A 
rejozenger (383248) tnet::edit_post 4290276 success 13-11 -201011:53:26 ö 
rejozenger (383248) tnet::insert_post 4290276 success 13-11-20101 1:53:09 t; 

rejozenger (383248) tnet::insert_post 4290262 success 13-1 1-201011 :38:57 ö 
rejozenger (383248) tnet:: insert_post 4290253 success 13-11 -20101 1:33:55 &, 

rejozenger (383248) tnet::login 0 success 13-11 -20101 1:25:11 & 
rejozenger (383248) tnet: :activateuser 0 success 13-11 -201011:24:53 & 
rejozenger (383248) tnet::sendactivalionkey 0 success 13-11 -201011:19:59 A 

tnet::login 0 non-exlstlng username: rejozenger fail 13-11 -20101 1:19:43 

rejozenger (383248) tnet::edit_proflle 0 success 13-1 1-201011 :15:57 & 
rejozenger (383248) tnet::register 0 success 13-11-201011 :15:21 & 

dsp.Tw eakers .net 
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llorre " users » "rejozenqer" 

Gebruiker 

Userld 

User name 

Forum Status 

Forum Tltle 

PUBLICEREN 

Users 

383248 

rejozenger 

Naam Rejo Zenger 

Geslacht 0 

Email rejo@zenger.ni 

Member sinds 13-Nov-2010 11:15 

EDIT 

Userstats ToevoeÇJen 

Registratie lP 82.169.7.12 (82-169-7-12.ip.telfort.nl) 

Registratie emailadres rejo@zenger.ni 

Laatste frontpage reactie/posting 27-Jan-2011 10:41 

Laatste login 13-Nov-2010 11:25 

MSN geenMSN 

ICQ geen /CQ 

Homepage rejo.zenger.nl 

Rechten 

GaT groepen 

Active 

Frontpage ban 

Forum ban 

Stats 

Notescount 

Frontpage reacties 

Forum reacties 

Karma 

Tweak-o-tine 

V&A Rating 

Status 

Berekende karma status 

Moderatiestatus 

Moderatles 

Gemiddelde afwijking 

Boostpunten 

Abonnement 

Gallery foto 

Uploaded forum icon 

Webicon 

Bi a 

rv'ember (default) 

0 

5 

0 

183 

0 

0 

Trainee 

Trainee 

Actlef 

OI O 

0,00 I 0,00 

0 

My.Tweakers.net Free 

Geen userpic 

Geen icoon ingesteld 

Geen webicoon 

' Gefm!Jio ingewld 

https://dsp.tweakers.netlusers/view/383248 

PRJCEWATCH US ERS ADMIN ADVERTI 

R'lgistralle ipban Rmdomban Zoeken .. 
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PUBLICEREN 8JIT PRJCEWATCH US ERS ADMIN ADVERTI 

horne " users » rejozenger >> reacties rasuiaten i tlm 5 

Toon Alle B reacties 

Titel (siteonderdeel) Tijdstip lP 

'Afspraken over kinderpornofilter nauwelijks gedocumenteerd' (Nieuws) do 27 januari 2011 10:41 82.169.7.12 

Wat ik nog vreerrder v ind Is dat dit in de kamer gew oon geaccepteerd wordt en dat er geen verdere vragenworden gesteld hierover. 

Naar aanlelding van eerdere beslissing en de ophef daarover heeft hetTweede Kamer-lid Peters vragen gesteld aan de Minister van Veil igheid en Justitie. Een van dt 

Klopt het dat u niet de beschikking heeft over de verslagen van de overleggen[ .. .]? Zo ja, hoe rijmt u dat met uw opmerking [. .. ] de voortgang nauwgezet te zullen v< 

De ninister heeft daarop geantwoord, en zei: Mijn ministerie volgt de totstandkoming van het internetfilter voor kinderpornografie nauvo.gezet en neemt deel aan /Jet 

Interne/veiligheid, waarin private partijen en het meldpunt kinderporno op internet samen'M'!rken. Overlegverslagen zijn daarvoor niet noodzakelijk. 

KPN weigert afstaan historische naw-gegevens (Nieuws) za 13 november 201011:55 82.169.7.12 

Bepaalde opsporingsdiensten? je noerrt zowat alles op wat er bestaal 

Hehe. De gegevens die via hel CIOT beschikbaar zijn, zijn toegangelljk voor 42 opsporingsdiensten. Dit zijn 25 politieregio's, zes afdelingen van de Nationale Recherc~ 

Rijksrecherche, de KMAR, de KLAJ, het Landelijk Parkervan het Openbaar Mnisterie, 112, de FIOD-ECD, de A ID-Dl, de VROM-IOD, de SIOD, de AIVD en de MIVD. 

Voor meer deta~s. zie Het functioneren van het CIOT. 

KPN weigert afstaan historische naw-gegevens (Nieuws) za 13 november 201011:53 82.1 69.7.12 

CIOT heeft degegevens van de afgelopen 3 n-aanden. 

Kun je dat onderbouw en? 

Voor zover ik weet is het op dit moment zo dat internel en telefonie aanbieders elke 24 uur een bestand naar het CIOT uploaden. Het bestand is een snapshot van de 

administratie. Het nieuwe bestand "overschrijft" het oude bestand. Het bestand van 24 uur eerder Is niet meer beschikbaar. rvlel andere woorden, het CIOT beschikt;; 

snapshot van gegevens in de afgelopen 24 uur. 

De NA W gegevens van lP adressen en telefoonnummers n-oeten Ieleco's binnen 24 uur aanleveren. 

Kun je dat onderbouw en? 

Heel nisschien dat datwettelijk zo Is, maar de praktijk is in ieder geval anders. Uit het audit rapport van het CIOT uit 2008 blijkt bijvoorbeeld dat de beantwoord ing van 

sterk w lsselt: van een tot v ijf werkdagen. 

Er is derhalve geen enkele rec11erche onderzoek die in de afgelopen jaren Is stil gelegd om deze reden. (elke agent op de straal kan bevraging doen zonder 

hij aanlelding l1oeft aan te geven!) 

Kun je dat onderbouw en? Welke gegevens zou hij mogen vragen en op grond vanwelkewet-of regelgeving zou dat mogen zonder dat hij de aanlelding voor de bev 

geven? 

We hebben het over hel CIOT, righl? De opsporingsdiensten mogen alleen op grond van artikelen 126n, 126na, 126u, 126ua, 126zl, 126zh, 126il van het Wetboek van 

(WvS), artikel29 van Wet inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en artikel11.10 van de TelecomiTl.lnlcatiewet (Tw ). Bij een vordering op grond van een van de artikelen 

van Strafvordering is de goedkeuring van de Officier van Justitie nodig. De vorderingen door inlichtingendiensten rroeten gedaanworden namens het hoofd van de d 

voor vorderingen op basis van de Telecommunicatlew et Is er geen extra controle orrdat dit vorderingen z ijn die gebruiktworden om msbruik van het bellen naar het< 

tegen te gaan. 

In de praktijk worden de mees ie bevragingen op basis van artikelen 126n en 126na WvS gedaan. 

Voor meer deta~s. zie Hel functioneren van het CIOT. 

KPN weigert afstaan historische naw-gegevens (Nieuws) za 13 november 2010 11:38 82.169.7.12 

update1 Attijd goed om te zien dat. KPN voorspelbaar is, hier onderbouw lng van nijn eerdere opnErking dat KPN alleen n-aar uit financiële redenen ageert teç 

privacy redenen. (w at de afgelopen keren ook telkens het geval was) 

https ://rejo.zenger.nl/fl ... van-bcpa-project-hnaw .pdf 

Kun je me aangeven waar "hier onderbouw lng" naar verwijst? De brief die je noemt is een brief die opgesteld Is door het BCPA, een samenwerkingsverband de groc 

aanbieders BT, Colt Telecom en Verizon Business. Daar heeft KPN niets mee te maken. 

KPN weigert afstaan historische naw-gegevens (Nieuws) za 13 november 201011 :33 82.169.7.12 
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Nee, In de CIOT database zit meer cq. andere Informatie dan In het GBA. 

In de CKJT database zit, op dit rroment, een snapshot van ergens in de afgelopen 24 uur van een deel van de adrrlnlstra tie van een telecom of internet aanbieder. 

De internet aanbieder moet de volgende Informatie beschikbaar stellen: 

• de naam hel adres, de postcode en de woonplaats, 

• de afgenomen dienst en type (adsl, Inbellen, e-mail, hosting, elc), 

• de toegewezen gebruikersnaam en/of inlognaam 

• de toegewezen e-mailadressen, 

• de toegewezen Identificatienummers van randapparaten (MAG adres etc) , 

• de toegewezen 1Pv4 en/of 1Pv6 adressen en 

• de naam van de aanbieder van de dienst. 

De telecom aanbieder moet deze informatie aanbieden: 

• de naam hel adres, de postcode en de woonplaats; 

• de afgenomen dienst (vast, prepaid, mobiel abonnement. etc ), 

• het toegewezen telefoonnummer en 

• de naam van de aanbieder van de dienst. 

Een opsporingsambtenaar kan een van de twee volgende vragen stellen: 

• een identificerend gegeven met als antwoord naam, adres, woonplaats, en netwerk- en dlenstaanbieder, of 

• postcode en hulsnummer met als antwoord de !den mieerende gegevens, naam, adres , woonplaats , en netwerk- en dienstaanbieders. 

Je moet " ldent~icerend gegeven" lezen als een 1Pv4 adres, een telefoonnummer , een e-mailadres, etc. 

Dit is dus andere informatie dan die die besch ikbaar Is v ia het GBA. 

Voor meer details, zie Het functioneren van het CIOT. 
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