Hypdo

Regels & Privacy Beleid (Update 12-08-14)"

"
Bij het toetreden van de site erken je dat je de volgende regels goed hebt gelezen en
hiermee akkoord gaat. Als je minderjarig bent zorg je er tevens voor dat je deze regels
samen met een ouder of voogd leest.
De volgende regels zijn de regels waaraan je je als speler moet houden, doe je dit niet is
de kans op ontzegging van toegang tot de site groot.
Zie je iemand de regels overtreden? Klik dan op hem of haar en kies “Geef aan”
Dit document bestaat uit de volgende onderwerpen:

!

- Account regels.
- Betaalmiddelen regels.!
- BOT regels.
- Staff regels.
- KVDW/Event regels.
- Cookies!
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Basis Regels!
- Je mag geen andere spelers pesten, lastigvallen of misbruiken.
- Je mag je niet agressief of gewelddadig gedragen in het hotel.
- Je mag geen wachtwoorden, (bel)credits of meubels stelen van andere spelers, of websites
maken en/of adverteren waarop andere spelers bestolen kunnen worden.
- Je moet je wachtwoord en persoonlijke gegevens privé houden en nooit weggeven aan andere
spelers.
- Je bent zelf verantwoordelijk voor een sterk wachtwoord op je account, doe je dit niet kan een
kwaadwillig persoon mogelijk toegang verschaffen tot jouw account. (Een sterk wachtwoord bevat
hoofdletters, speciale tekens en cijfers.)
- Je mag je account niet weggeven, verkopen voor echt geld of credits/pixels/belcredits of ruilen.
- Je mag mensen niet aansporen om over te gaan op het gebruik van drugs of andere verslavende
middelen als sigaretten of alcohol.
- Je mag je niet bezighouden met seksuele spelletjes of gesprekken en geen seksuele !
uitnodigingen doen of op dat soort uitnodigingen ingaan.
- Het gebruik van scripts of software om Hypdo te verstoren is ten strengste verboden.
- Je mag je account niet delen met anderen, doe je dit wel dan is dat je eigen verantwoordelijkheid.
- Het omzeilen van een IP of account ban is verboden, doe je dit wel krijg je alsnog een ban.
- Je mag niet adverteren voor andere hotels of andere games.
- Ga met Hypers om zoals je wilt dat ze met jouw omgaan.
- Speel je een ander hotel en probeer je via Hypdo leden te werven of andere leden over te halen
door ze lastig te vallen om een ander hotel te spelen (zowel binnen Hypdo als daarbuiten, dit
omvat maar is niet gelimiteerd tot Skype, Facebook e.d.) mag de toegang tot de website ontzegd
worden.
- Je mag andere spelers niet chanteren, zwart maken of overhalen om iets te doen wat ze in
eerste instantie niet willen.!
- Hypdo kan verslavend werken, enige sociale of niet sociale problemen zijn niet ons probleem.
Wij geven dus ook geen bans op aanvraag van de speler zelf.

!

VIP/(Bel)credit Regels"
- Je mag je VIP lidmaatschap niet verkopen of weggeven aan een andere account!
- Bij aankoop wordt aanvaard dat er geen herroepingsrecht is.!
- Als er iets mis gaat tijdens het betalen is dit je eigen verantwoording.!
- Je moet altijd toestemming vragen aan de eigenaar van de telefoon alvorens je wat koopt.!
- Je mag VIP/Belcredit meubels ruilen voor credits maar niet voor echt geld.
- Je moet, als je minderjarig bent altijd toestemming vragen aan je ouders alvorens je iets koopt in
ruil voor echt geld.
- Alle prijzen op de website zijn exclusief mogelijke telefoon kosten.
- Zorg ervoor dat u een 0900 of SMSDiensten filter heeft als u uw kind niet vertrouwt.!
- Hypdo heeft het recht elk jaar 3 credit/pixel of meubel resets uit te voeren.!

!

BOT Regels"
- Je kan je BOT niet veranderen.!
- Je kan je BOT niet weggeven aan iemand anders of verkopen voor geld.
- Je bent zelf verantwoordelijk voor de configuratie van je bot, doe je dit fout is dat je eigen
verantwoordelijkheid.
- Bij het wissen van een BOT krijg je GEEN belcredits terug.!

!

Staff Regels"
- Zeuren voor staff mag niet en verminderd je kans.!
- Je voordoen als een stafflid (met uitzondering van mimicen) mag niet.!
- Het doen alsof je familie bent van een stafflid is verboden als je dit niet bent.!
KVDW/Event Regels
- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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- Het namaken van kamers van YouTube is verboden, zie je een kamer van YouTube mail je die
naar ons.
- Schelden of ruzie maken over de uitslag van de KVDW is verboden en kan ervoor zorgen dat je
een ban krijgt als je hiermee door gaat.
- Als je meedoet met een event ga je ermee akkoord dat je tegen je verlies kan, kan je dat niet,
doe je niet mee.
- Staff en verwanten hiervan zijn uitgesloten van deelname.!
- Officiële RPG’s (op moment van schrijven alleen Zweinstein) mogen niet nagebouwd worden,
gebeurd dit wel wordt de kamer opgepakt en kan de eigenaar een ban krijgen.!

!

Cookie Wet
In juni 2012 is er een nieuwe wet in werking getreden en daarom moeten we je informeren over de
cookies die bij jouw bezoek aan Hypdo.nl/.be/.com kunnen worden geplaatst.!
Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina's van een website worden meegestuurd naar jouw
browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) en op de harde schijf van je computer worden
opgeslagen, met de bedoeling dat jouw browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar
de server terug zal sturen zodat jij bij een volgend bezoek aan Hypdo.nl/.be/.com als gebruiker
wordt herkend. Bij het gebruik van Hypdo.nl/.be/.com kan door Hypdo, en/of door derden,
informatie over jouw gebruik van Hypdo.nl/.be/.com en van andere websites worden verzameld,
bijvoorbeeld door middel van cookies.!

!

First en third party cookies
Bij het bezoeken van Hypdo.nl/.be/.com kunnen eigen cookies en cookies van derde partijen
worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor Hypdo en worden door Hypdo op jouw
computer opgeslagen en alleen Hypdo heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door
middel van de cookie wordt verzameld. Dit worden ook wel first party cookies genoemd. Zulke
cookies worden door Hypdo bijvoorbeeld gebruikt om te zorgen dat je niet te vaak dezelfde
advertentie te zien krijgt indien aanwezig, je ingelogd blijft in het hotel of je naam wordt onthouden
voor betalingen.!
Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, worden door derde partijen op
jouw computer opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de
informatie die door de cookie wordt verzameld. Dit worden ook wel third party cookies genoemd.
Het is belangrijk om te weten dat Hypdo geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de
inhoud en de werking van deze 'third party cookies'. Hypdo zal zich er voor inspannen dat er op
Hypdo alleen advertenties van betrouwbare adverteerders worden geplaatst.!

!

Weigeren en verwijderen van cookies
Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van Hypdo.nl/.be/.com geen
nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de
help functie van je browser. Daarnaast kun je de meeste cookies die bij gebruik van
Hypdo.nl/.be/.com worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via
www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kun je ook zien welke van de
genoemde cookies actief zijn op jouw browser. Hier staat per browser uitgelegd hoe je reeds op
jouw browser geplaatste cookies kunt verwijderen.!
Als je cookies weigert en/of verwijdert kan het gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle
mogelijkheden van Hypdo.nl/.be/.com of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van)
Hypdo.nl/.be/.com. Na het uitschakelen van cookies kun je overigens wel advertenties blijven zien.!
Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én
browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of
browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen.!
Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare
computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw
toestemming, gebruik maken van jouw Hypdo account.!

!

Wijziging van deze Verklaring
Hypdo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke
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aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Cookie Verklaring
geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de
hoogte bent.

!
Privacy Beleid!
Door gebruik van de Website geef je toestemming aan ons om jouw persoonlijke gegevens te
bekijken en te verwerken.!
Persoonlijke gegevens op de Website zijn alle gegevens die jij via de website aan ons doorgeeft
en die het systeem van jou verwacht te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die je indirect
doorgeeft (zoals het bezoeken van de website) en gegevens die je direct doorgeeft (zoals het
invullen van een formulier).!
Persoonlijke instellingen en voorkeuren kunnen door ons worden opgeslagen via “Cookies”. Een
cookie is een klein bestandje dat wordt opgeslagen op je computer, maar dat bestandje is verder
niet schadelijk. Cookies kunnen worden opgeslagen voor een bepaalde tijd (van heel kort tot heel
lang), op de Website komen verschillende tijden Cookies voor.!
Persoonlijke gegevens en instellingen worden alleen gebruikt om jou toegang tot jouw persoonlijke
onderdelen te geven en om deze aan jouw persoonlijke voorkeuren aan te passen. Jouw
gegevens zullen dus niet aan derden worden gegeven of verkocht, mits dit anders op de website is
aangegeven.!
Vanwege de veiligheid is het noodzakelijk dat een aantal mensen de Website in de gaten houdt en
deze mensen kunnen daardoor ook een aantal persoonlijke gegevens inkijken. Deze gegevens
kunnen eventueel worden aangepast, gebruikt of verwijderd worden. Gegevens die niet voor deze
mensen in te kijken zijn, zijn primaire persoonlijke gegevens, waaronder jouw inloggegevens
(wachtwoord en e-mailadres).!
Het kan zijn dat er content van andere websites op de Website te vinden is. Het gaat hier dan om
reclame en plugins van sociale media. Hypdo beheert deze content niet en is hier daardoor niet
voor aansprakelijk.
Rechten!
De Website heeft ten alle tijden het recht om de Website aan te passen of (gedeeltelijk) te sluiten.
Wanneer de Algemene Voorwaarden of Regels worden gewijzigd, dien je deze alsnog na te leven.
De Website heeft niet de verplichting jou op de hoogte te brengen van deze wijzigingen, daarom
raden wij aan dit document regelmatig te raadplegen.!
De Website heeft ten alle tijden het recht om (gebruikers)content aan te passen, te gebruiken, te
verplaatsen of te verwijderen.!
De Website heeft ten alle tijden het recht om jou de toegang tot de website te ontzeggen.
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