DodoCraft is opgezet door Dodo Networks en valt daarom binnen Nederlandse wetgeving.
Hieronder vertellen wij welke informatie wij van spelers verzamelen en klanten van onze webshop:
Als je alleen speelt op de server en niets hebt gekocht verzamelen wij de volgende informatie:
• Minecraft accountnaam
• Alle chat logs
• IP adres
• De tijden wanneer je inlogd
• Veel interacties en acties die je binnen gamemodes/minigames uitvoert
• De geschiedenis van je overtredingen
Wanneer je naast het spelen op de server ook nog aankopen doet via onze webshop verzamelt onze
partner Buycraft je informatie. Voor meer informatie over hoe zij omgaan met jouw data kan je
deze link klikken: https://www.buycraft.net/legal/privacy
Wij hebben binnen die samenwerking toegang tot jouw:
• Naam
• Adres
• Land van herkomst
• Geschiedenis van jouw aankopen en de tijd en datum van aankoop
• IP adres
• Betaalmethode (eventueel banrekening en corresponderende naam wanneer er via iDeal betaald
is)
Wij verkopen jouw gegevens nooit en zullen dit in de toekomst ook niet doen.
Wij zijn wettelijk verplicht om gegevens 10 jaar te bewaren gezien wij elektronische- en
telecommunicatiediensten leveren
Wij verzamelen jouw gegevens voor een aantal redenen:
• Wij verzamelen je naam/adres/bankgegevens in de shop gezien wij aan de belastingdienst
moeten kunnen aantonen wie aankopen bij ons heeft gedaan. Daarnaast bewaren wij ook de
gegevens om volledige service te kunnen verlenen na een aankoop, mocht er graag een wijziging
gedaan willen worden.
• Wij verzamelen je spelgegevens op de server zodat wij kunnen bijhouden of spelers onze regels
overtreden en indien nodig daarvoor gestraft kunnen worden. Daarnaast gebruiken we het ook om
spelers te kunnen helpen wanneer zij per ongeluk fouten hebben gemaakt en bijvoorbeeld dingen op
de server hersteld willen hebben.
Je hebt recht op inzage van jouw gegevens die wij van jou opslaan en je mag deze wijzigen of zelfs
aanvraag doen tot verwijderen. Daarnaast mag je ook bezwaar maken tegen de verwerking van de
gegevens.
Om aansprake te doen op je bovenstaande rechten kan je via ons forum (http://www.dodocraft.nl)
contact opnemen in de 'Privacy Rechten' thread. Daar kan je aangeven wat je graag zou
ontvangen/wijzigen en dan zal een van onze medewerkers je verder helpen.
Mocht je er niet uitkomen op het forum dan kan je altijd op onze server in de chat vragen naar een
administrator en dan zal hij/zij je stap voor stap verder helpen.

Gezien wij jouw informatie goed willen beveiligen en niet zomaar met mensen willen delen kan het
zijn dat bij het opvragen van je informatie je gevraagd wordt om een kopie van je ID op te sturen.
Deze gebruiken we om jouw identiteit te verifiëren en zal na het contact onmiddellijk vernietigd
worden.

