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desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>

Fwd: Klacht handel in Persoonsgegevens door AH & INGbank 
1 bericht

desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 5 april 2018 om 06:57
Aan: info@sleepwet.nl
Cc: info@njr.nl, redactie@studenten.net, info@banktencate.nl, info@diekstravanderlaan.nl, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, embacuba@xs4all.nl, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, iac@ieb-ipa.org, communicatierijk@minaz.nl, meldpunt-
handelsbelemmeringen@minbuza.nl, pers@ah.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>,
visa_leg@iranianembassy.nl, info@detailhandel.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, info@bunkertheaterzaken.nl

Sleepwet-jongeren, HansLebbis, 
 
Volgens de ING staat ook op jullie bankafschrift Amersfoort bij een OV-oplaadoverschrijving.
 
CONTROLEREN, svp. 
 
 
En, SKIPPEN blijft verboden voor DictatuurNL; in RepubliekNL heeft het volk zelf veel meer 
OPRUIMmacht via de Arbitragerechtbank = problemen klein houden. 
 
 
Zeg..., HansLebbis... Je hebt je theaterpubliek toch niet verkeerd voorgelicht, gisteren!?
 
 
---------- Doorgestuurd bericht ---------- 
Van: Privacy Loket <privacyloket@ing.nl> 
Datum: 4 april 2018 om 19:25
 
 
Onderwerp: RE: Klacht handel in Persoonsgegevens door AH & INGbank 
Aan: "d.e.stokkel@gmail.com" <d.e.stokkel@gmail.com> 
Cc: Privacy Loket <privacyloket@ing.nl>, "pers@ah.nl" <pers@ah.nl>, "rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl"
<rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl>, "klachtencoordinator@afm.nl" <klachtencoordinator@afm.nl>,
"communicatie@rover.nl" <communicatie@rover.nl>, "info@sleepwet.nl" <info@sleepwet.nl>, "Ecrime@politie.nl"
<Ecrime@politie.nl>, "nkuijt@heemstede.nl" <nkuijt@heemstede.nl> 
 
 

Geachte mevrouw Stokkel,

In uw e-mail van 29 maart geeft u aan dat u naar aanleiding van een transactie op uw bankafschrift vermoedt dat
AH, NS en ING gegevens uitwisselen over uw reizen. Graag reageren wij hierop.

Wij kunnen u melden dat bij alle transacties m.b.t. het opladen van de OV-Chipkaart de term ‘Opladen OV-
ChipkaarAMERSFOORT’ staat vermeld. Een bedrijf kan kiezen wat voor afzender/tekst er op een afrekening komt
te staan. Die tekst is wel beperkt tot een bepaald aantal tekens. Het hoofdkantoor van het bedrijf dat het opladen
van de OV-Chipkaart regelt staat in Amersfoort. Zij hebben gekozen voor deze tekst.  

 

We vertrouwen erop dat we u goed hebben geholpen met dit antwoord.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Privacy Office
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Customer Information Management

 

E  privacyloket@ing.nl

 

 

Acanthus, Bijlmerdreef 24

Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam

 

ING Bank N.V. registered office Amsterdam

Trade Register no. 33031431 Amsterdam

 

 

From: desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR [mailto:d.e.stokkel@gmail.com]  
Sent: donderdag 29 maart 2018 8:07 
To: pers@ah.nl 
Cc: Recht van Verzet <Recht.van.Verzet@ing.nl>; rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl;
klachtencoordinator@afm.nl; communicatie@rover.nl; info@sleepwet.nl; Ecrime@politie.nl;
nkuijt@heemstede.nl 
Subject: Klacht handel in Persoonsgegevens door AH & INGbank

 

AH, ING,  ACM, NS-klachtenformulier, CBPweb-klachtenformulier, Ecrimepolitie, IASZ
Bloemendaal, 

 

Ho, stop! Stelletje etters. 

 

 

Uit mijn ING-bankrekening blijkt dat er een Trio-tje is voor handel in persoonsgegevens.

 

Ik heb inderdaad bij AlbertHeijn 10 euro opegeladen op mijn OV-kaart,

maar ik heb bij AH nergens ingetypt dat ik naar Amersfoort reis.

 

 De ING weet dat ik naar Amersfoort reis; deze info krijgen wij van AH.

De NS geeft dus reisgegevens kado aan commerciele bedrijven die NIETS met mijn treinreizen te
maken hebben.

 

IK dien nu een officiële klacht in over handel in persoonsgegevens door AH-NS-ING. 
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 In de bijlage de print van mijn bankrekening 

 

--

 

DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap

 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

 

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:

Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht

om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie -

Gemeente - Provinvicie te dwingen te stoppen met

organiseren van Moord op Burgers.

 

http://www.desireestokkel-nl.net/

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/

https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/

http://www.nieuwswet-newslaw.org/

 

afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 

----------------------------------------------------------------- 
ATTENTION: 
The information in this e-mail is confidential and only meant for the intended recipient. If you are 
not the intended recipient, don't use or disclose it in any way. Please let the sender know and delete 
the message immediately. 
-----------------------------------------------------------------

 
 
 
--  
 
DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.
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Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:

Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht

om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie -

Gemeente - Provinvicie te dwingen te stoppen met

organiseren van Moord op Burgers.  

 

http://www.desireestokkel-nl.net/

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/

https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/

http://www.nieuwswet-newslaw.org/

 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
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