Informasjon om filming og personvern
MyGame er nå inne i en spennende pilotperiode hvor vi strømmer utvalgte kamper fra
norsk breddehåndball i februar 2022.
I pilotfasen vil vi teste oppsettet av videoflyt mellom idrettens sentrale systemer , våre
MyGame-apper og TV 2 Play. Dette gir oss mulighet til å forbedre tjenesten fortløpende
frem mot lansering.
Tjenesten ligger på https://play.tv2.no/mygame . Man kan også laste ned våre apper
for iPhone og Androidtelefoner. Dersom du ønsker å prøve tjenesten og opplever feil setter
vi pris på tilbakemelding. Da kan du kontakte kundesupport
på https://hjelp.play.tv2.no/kategori/mygame. Å se kamper er gratis i en to måneders
prøveperiode. Man registrerer seg som bruker av MyGame for å få tilgang
her: https://play.tv2.no/kjop-mygame.
Arenaene vil ha informasjon og skilting om at det vil bli gjort opptak av enkeltekamper.
Under følger informasjon for å trygge personvern til spillere, trenere, dommere og andre
involverte i kampene
Personvern:
Alle forhold knyttet til personvern blir ivaretatt i henhold til lov- og reglverk, i samarbeid
med Norges idrettsforbund (NIF) og gjennom dialog med Datatilsynet. MyGame vil ikke
behandle personopplysninger om involverte i kampene for andre formål enn å levere
strømmetjenesten til publikum.
Personreservasjon mot filming og/eller navn-visning i Min Idrett:
Sammen med NIF og håndballforbundet har MyGame nå lagt til rette for at reservasjon
håndteres i Min Idrett. For å reservere enkeltpersoner mot filming, kan man altså logge seg
inn i Min Idrett og gå til Personvern/Reservasjon.
Om et lag som helhet ønsker å reservere seg, gjøres dette direkte i TA.
Personer med lovbestemt beskyttelse:
Dersom en person involvert i kampen bor på hemmelig adresse eller har spesielle
beskyttelsesbehov, vil ikke kampen bli filmet med mindre personen det
gjelder manuelt skrur av reservasjonen i Min Idrett. Behandling av denne informasjonen
skjer via NIF. MyGame får ingen opplysninger om hvem dette gjelder.
Innsyn:
Dersom man ønsker innsyn i hvordan vi behandler personopplysninger kan forespørsel om
innsyn sendes til personvern@mygame.no.
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Sletting:
Kampene vil være tilgjengelige for en begrenset periode i MyGames sluttbrukerplattform og
i våre apper, og deretter slettes.
- Opptak av kamper i aldersklasse 15 år til 18 år slettes senest etter 60 dager. - Opptak av
kamper i aldersklasse 19 år og eldre slettes senest etter 90 dager.
Uønskede hendelser – stopp knapp:
Sammen med Håndballforbundet har vi utviklet en “stoppknapp” som alltid er tilgjengelig i
Live- rapporteringsappen. Denne kan benyttes av sekretariatet når uforutsette eller
uheldige hendelser inntreffer i forbindelse med kamper. I praksis skal denne benyttes når
dommeren benytter “tegn 16”, hvor hen tilkaller hjelp fra benken og lagledelse.
«Stoppknappen» kan også benyttes i andre situasjoner når det ikke er ønskelig av filming fra
banen i en kort periode. Når man starter spillet igjen, bør filmingen fortsette. Det ligger mer
info om denne her: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktiskinfo/brukerveiledninger/brukerveiledning-handball-live/stoppknapp/
Nyttig informasjon om sikkerhet og personvern:
• - https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barnunge/opptak-og- stromming-av-idrettsarrangementer-for-barn/
• - https://mygame.no/personvern-og-sikkerhet/
• - https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten/

Vi i MyGame ønsker alle deltagere lykke til i helgens kamper, og håper så mange som mulig
vil delta i pilotperioden vår for å gi norsk breddeidrett den oppmerksomheten den
fortjener!
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