Beste bezoeker van MHC Goirle,
Op ons complex, specifiek op en rondom het hoofdveld (veld 1) worden doorlopend
opnames gemaakt. MHC Goirle maakt voor videoanalyse gebruik van het camerasysteem
van 360SportsIntelligence. Opnames worden gebruikt voor analyse doeleinden,
opleidingen en ter promotie van onze club en de hockeysport, zowel via interne als externe
media. Op deze opnames kunnen spelers en soms ook publiek herkenbaar in beeld komen.
Videoanalyses worden uitgevoerd door het daarvoor aangestelde technische kader
(gebruikers) met de bedoeling om spelers, teams, teambegeleiding en de technische
organisatie verder te helpen in hun sportieve ontwikkeling. Deze analyses zijn in beginsel
voor intern gebruik binnen onze club en worden met de betrokken spelers gedeeld en/of
besproken.
Van opgenomen wedstrijden kunnen samenvattingen en videoclips worden gemaakt die in
ons clubhuis en via internet kunnen worden gedeeld en bekeken. Gebruikers kunnen de
opnames bekijken en videoclips samenstellen van acties en momenten tijdens een training
of wedstrijd. Deze clips kunnen gebruikers delen met de spelers uit hun team. In
voorkomend geval worden wedstrijden of evenementen live gestreamd zodat mensen die
niet op ons complex aanwezig (kunnen) zijn toch de wedstrijden kunnen bekijken. Er
worden geen beelden verspreid die onze club, onze tegenstanders, spelers van onze clubs
en spelers van tegenstanders in diskrediet kunnen brengen of anderszins tot vervelende
situaties kunnen leiden.
Opnames zijn alleen toegankelijk voor geregistreerde en geautoriseerde gebruikers.
Uitsluitend de clubadmin kan gebruikers autoriseren voor toegang tot het systeem door het
aanmaken van een account en het verlenen van rechten. Gebruikers (teambegeleiders)
hebben alleen de beschikking over de opnames van de team(s) waartoe zij behoren.
De opnames worden opgeslagen op een beveiligde server waartoe alleen de clubadmin en
de systeembeheerder van 360SI toegang hebben. Opnames die niet gebruikt worden voor
analyse worden automatisch na 72 uur van het systeem verwijderd.
Spelers en (ingeval van minderjarige spelers) ouders kunnen via de clubadmin navragen
welke beelden en gegevens over de spelers zijn opgeslagen. Ook kunnen ze een verzoek
indienen om opnames te verwijderen waarop ze herkenbaar in beeld zijn. De clubadmin is
bereikbaar via het emailadres tc@mhcgoirle.nl
In geval van klachten of misbruik van het systeem kunt u zich wenden tot het bestuur van
MHC Goirle bestuur@mhcgoirle.nl
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