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Windows 10 is een spionagetool
Windows 10:
Al een paar keer aan iedereen proberen duidelijk te maken, gebruik dit OS NIET! Het is een nachtmerrie om alles beveiligd te krijgen en CORTANA is een DIRECTE aanval op uw privacy. Windows 10 zou per direct verboden moeten worden en elke gebruiker zou het duizendvoudige van zijn
aankoop terug moeten krijgen. Iedereen die een PC met windows 10 pré-installed verkoopt zou de
gevangenis in moeten vanwege medeplichtigheid. Regering en EU commissie inclusief want zij
hebben deze Microsoft KLOOTZAKKERIJ goedgekeurd! Zij hebben de mogelijkheid geschapen
dat mensen geen VRIJE KEUZE meer hebben wat betreft een operating systeem op een PC. Dat is
een misdaad en druist in tegen alle GRONDRECHTEN. Dat maakt de EU en elke staat in de EU
een criminele organisatie! Maar, dat wist u waarschijnlijk al!
Enkele voorbeelden waarom Windows 10 per direct verboden zou moeten worden.
Data syncing is by default enabled.
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• Browsing history and open websites.
• Apps settings.
• WiFi hotspot names and passwords.
Your device is by default tagged with a unique advertising ID.
• Used to serve you with personalized advertisements by third-party advertisers and ad
networks.
Cortana can collect any of your data.
• Your keystrokes, searches and mic input.
• Calendar data.
• Music you listen to.
• Credit Card information.
• Purchases.
Microsoft can collect any personal data.
• Your identity.
• Passwords.
• Demographics.
• Interests and habits.
• Usage data.
• Contacts and relationships.
• Location data.
• Content like emails, instant messages, caller list, audio and video recordings.
Your data can be shared.

Omdat alles wat u op uw computer doet 100% van u is en alleen van u.
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• When downloading Windows 10, you are authorizing Microsoft to share any of above mentioned data with any third-party, with or without your consent.

More bad news
• Windows 10 Sends Your Data 5500 Times Every Day Even After Tweaking Privacy Settings
- The Hacker News.
• Even when told not to, Windows 10 just can’t stop talking to Microsoft. It's no wonder that
privacy activists are up in arms. - Ars Technica.
• Windows 10 Reserves The Right To Block Pirated Games And 'Unauthorized' Hardware. Techdirt.
En er zijn meerdere fora waar heel veel info over win 10 wordt uitgewisseld. Alleen wetende ONNOZELAARS en holmaatjes van de BILDERBERG gebruiken nog zooi van Microsoft en andere
prutsers. Meeste particulieren en bedrijven weten niet dat WIN 10 een spionagetool is. Ze kennen
niets anders. Indien uw veiligheid, uw bedrijf EN uw privacy u lief zijn, schakel dan over op linux.
Wat is het probleem? Kennis? Probeer een paar maandjes eens geen televisie te kijken en te 'socialiseren' met Jean et Alleman. Verdiep u een keer in alle geopperde mogelijkheden om stelen van documenten en gegevens te voorkomen. Want, bedrijfscomputers met win 10 bevatten bedrijfsgegevens en het consequent downloaden via WIN 10 OS van documenten EN gegevens heet BEDRIJFSSPIONAGE, toch? En meer! Illegaal kopiëren en exporteren van intellectuele eigendommen!
De 'ich hab's nicht gewusst' mentaliteit is GROOT bij onze politieke klunzen! U hebt nu het bewijs
dat ze niet alleen holmaatjes van banken en diamantindustrie zijn, en speciaal voor hen wetten 'maken' en goedkeuren, maar ook van alle 'toonaangevende' bedrijven, lid van de Bilderberg groep!
Iedere eigenaar van het MKB mag altijd bij me aankloppen. Ik ben dan wel als IT'er aan de kant gezet omdat de financiële industrie naar de 'CLOUD' wil, maar dat wil niet zeggen dat ik niet kan
voorkomen dat uw bedrijf gehyjacked wordt door IBM, Microsoft, Google, Bing, Yahoo en alle
asociale 'netwerken'. Er is veel te doen om uw data te beschermen en het kan ECHT op een simpele
manier. De eerste beveiliging is: GA NIET NAAR DE CLOUD, want dan bent u geen meester meer
over uw INFRASTRUCTUUR, Operating System en verdere 'aanpassingen' aan al deze componenten!
Globaliseren is dikke shit. Niemand wil 'globaliseren'. Internationale handelsbedrijven hebben altijd
bestaan. Alleen de staatshandelsbedrijven zoals de Oost-Indische Compagnie hebben altijd voor de
grootste ellende op de wereld gezorgd. Daar hebben ze nu de Wereldhandelsorganisatie voor in het
leven geroepen! Nog zo'n criminele organisatie bestaand uit een niet-verkozen maffialeger alleen
reagerend op een bevel van Bilderbergse touwtjestrekkers! Misschien zou het VEEL beter zijn als
de staat en EUROPESE politici zich terug zouden trekken uit zaken waar ze geen JOTA verstand
van hebben! Op geld en contracten beluste lobbyisten die op een gemakkelijke manier miljoenen
willen maken en manipuleerbare politici die een hamer niet van een nagel kunnen onderscheiden
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moeten zich vooral niet bemoeien met handel, techniek en schoonpraters die alleen maar geld willen verdienen. Dat soort 'regerende' non-intellecten moeten alleen een LAND BESTUREN, en dat
blijkt al VEEL te moeilijk te zijn.
Regeringen moeten maar twee zaken GOED uitvoeren. Beschermen van de burger en bescherming
van de burger zijn bezittingen! Wat regeringen in feite doen is het tegenovergestelde.
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