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Ons privacybeleid is van toepassing tijdens ieder bezoek aan McThemeParks of gebruik van 

McThemeParks. Door gebruik te maken van deze diensten ga je akkoord met onze algemene 

voorwaarden, ons privacybeleid en regels. Dit is je eigen verantwoordelijkheid om deze wel of 

niet te lezen. 

 

Op de website van McThemeParks worden persoonsgegevens verwerkt. McThemeParks zal 

zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Persoonlijke gegevens worden daarom in een veilige 

omgeving opgeslagen. Wij houden hierbij rekening met de eisen van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. 

 

Algemeen 

Tijdens het gebruik van onze diensten wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit gebruiken wij om 

gebruikers/spelers te herkennen, problemen op te lossen en voor administratie. Deze 

gegevens worden niet naar derden gestuurd. 

 

Websites 

Wij gebruiken op onze website analytische cookies. Deze cookies laan het IP-adres en 

identificatiegegevens op. Deze gegevens gebruiken wij om onze website te verbeteren Deze 

worden doorgestuurd naar Google & WordPress. 

 

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze bevatten een 

sesienummer die gekoppeld is aan een gebruiker. Deze gegevens worden niet naar derden 

gestuurd. 

 

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van sessies. Deze sessies kunnen persoonlijke 

gegevens bevatten van de gebruiker die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst. 

Deze gegevens worden niet naar derden gestuurd.  

 

Op onze websites kan er gebruik worden gemaakt van skins of avatars. Deze zijn gekoppeld 

aan het Minecraft account. Deze gegevens worden gestuurd naar MCAPI voor het tonen van 

de skin of avatar. 

 

Op onze sites kan gebruik worden gemaakt van ons contactformulier. De gegevens die in dat 

formulier worden ingevuld worden niet naar derden gestuurd. 

 

Webshop 

In onze webshop kan er een bestelling worden geplaatst. Deze bevat persoonsgegevens die 

door de klant zijn doorgegeven. Deze gegevens worden naar PayPal gestuurd voor de 

betaling. 

 

Minecraft 

Tijdens het gebruik van onze Minecraft servers wordt uw Minecraft account opgeslagen. 

Deze gegevens gebruiken wij om de gebruiker te identificeren. Deze gegevens worden tijdens 

het authenticatieproces verstuurd naar Mojang AB om de gebruiker te verifiëren. Verder 

worden deze gegevens verstuurd naar de andere personen die online zijn op dat moment. 
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Tijdens het gebruik van onze Minecraft servers kan er gebruik worden gemaakt van de 

chatfunctie. Deze berichten worden opgeslagen om toezicht de houden op de server en de 

naleving van de algemene voorwaarden en regels te waarborgen. Deze gegevens worden 

naar de andere spelers gestuurd die op dat moment online zijn. 

 

Bewaring van gegevens 

McThemeParks bewaart de verzamelde gegevens slechts zolang het nodig is om het 

doel te bereiken waarvoor ze verzameld zijn en voor een bepaalde tijd die vereist 

is door de wet. Daarna zullen we alle bovengenoemde gegevens die in ons bezit 

zijn binnen een bepaalde termijn verwijderen. 

 

Wijzigingen 

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen worden 

gepubliceerd op onze website. 


