”LIFE IN A DAY – 2020”
MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE FOR FILMSKABERE

I henhold til den gældende britiske databeskyttelseslovgivning (som omfatter EUss generelle
databeskyttelsesforordning, kendt som "GDPR”), er den registeransvarlige for alle personoplysninger
indsamlet fra dig i forbindelse med filmprojektet “LIFE IN A DAY – 2020 " (omtalt i denne
databeskyttelsesmeddelelse som" Filmen") RSA1-LIAD2020 Limited (omtalt som ”vi ”, ”os” eller
”vores” i denne databeskyttelsesmeddelelse). Yderligere oplysninger om os kan findes nedenfor.
Visse ord, der anvendes i denne databeskyttelsesmeddelelse, er som defineret i de officielle vilkår for
LIAD2020 (“Officielle vilkår”), og for nemheds skyld angiver vi dem i slutningen af denne
databeskyttelsesmeddelelse.
Bemærk venligst følgende oplysninger vedrørende behandlingen af dine personoplysninger:
(a)

Oplysninger, vi indsamler fra dig som filmskaber
(i)

(ii)

Når du indsender din video til Filmmikrositet, beder vi dig om at angive følgende
personoplysninger, som vi har brug for til at fastslå, at du er kvalificeret til at indsende
din video i henhold til de officielle vilkår, og kontakte dig, hvis din video midlertidigt
udvælges til eventuel inklusion i Filmen eller på en Filmhjemmeside:
•

dit fulde navn,

•

bekræftelse af, at du er fyldt 18 år (og over den lovbestemte myndighedsalder i
bopælslandet, hvis denne er over 18 år)

•

din e-mailadresse,

•

dit kontakttelefonnummer,

•

dit bopælsland, og

•

det land, hvor din video blev filmet og/eller optaget.

Hvis du besøger hjemmesiden www.getreleaseform.com ("Frigivelseshjemmesiden”)
for at få et elektronisk link til at dele med personer, der optræder i din video,
hvorigennem disse personer kan indsende Frigivelse for optræden til dig elektronisk,
beder vi dig om at angive følgende personoplysninger, som vi skal bruge til at sende dig
et elektronisk link, du kan dele med personer, der optræder i din video:
•

dit fulde navn,

•

din e-mailadresse.

(iii)

Selve videoen og alle data, der er indlejret i din videos digitale fil, kan indeholde
personoplysninger om dig, såsom dit billede, din stemme, navn, alder, køn, det eller de
sprog, der tales, din placering og andre personoplysninger om dig.

(iv)

Hvis din Video midlertidigt udvælges til eventuel inklusion i Filmen eller på en
Filmhjemmeside, eller hvis vi har brug for yderligere oplysninger eller materiale fra dig
for at overveje din Video til eventuel inklusion i Filmen eller på en Filmhjemmeside
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(uden nogen forpligtelse til at gøre det), kan vi kontakte dig via den e-mailadresse
og/eller det telefonnummer, du har givet os, til formål, der er forbundet med Filmen
eller en Filmhjemmeside, herunder at få en fysisk kopi af din Video eller en anden digital
kopi (eller en kopi med højere opløsning) af din Video og yderligere dokumentation
vedrørende brugen af din Video, f.eks. en Filmskaberfrigivelse, og, hvor det er relevant,
Frigivelse for optræden fra personer, der er synlige i din Video og/eller
Lokaliseringsfrigivelser (medmindre du allerede har givet os disse på det tidspunkt, hvor
du indsender din Video til Filmmikrositet) og/eller andre relevante udgivelser. Vi vil
også på dette tidspunkt bede dig om at angive din hjemmeadresse, som vi vil bruge til
at anvende eller håndhæve de Officielle Vilkår, hvis dette er påkrævet, og (hvor det
kræves af distributører og licenstagere af Filmen og forsikringsselskaber for Filmen)
hjælpe med at fastslå identiteten af alle brugere, hvis bidrag er inkluderet i Filmen. Vi
beder dig også om at angive dit navn i Frigivelser for optræden og
Lokaliseringsfrigivelser, som du indsender til os, for at identificere den relevante Video,
som sådanne Frigivelse for optræden og Lokaliseringsfrigivelse vedrører.
(v)

(b)

Vi kan indsamle andre personoplysninger fra dig i forbindelse med Filmen eller en
hvilken som helst Filmhjemmeside, men kun hvis du indvilliger i at give sådanne
oplysninger.

Sådan bruger vi dine oplysninger og forklaring af vores retsgrundlag
(i)

Vi vil bruge de personoplysninger, vi indsamler fra dig, eller som du giver i din Video, til
at udøve vores rettigheder og udføre vores forpligtelser i henhold til de officielle vilkår,
på grundlag af nødvendigheden af udførelsen af den kontrakt, vi har med dig, og vores
legitime interesser i at producere, tilgængeliggøre og bruge Filmen og enhver
Filmhjemmeside.

(ii)

Vi vil også bruge dine personoplysninger til at besvare eventuelle forespørgsler eller
klager, vi modtager, og til at behandle eventuelle juridiske tvister, da det er nødvendigt
for vores legitime interesser i at producere og stille Filmen og enhver Filmhjemmeside
til rådighed.

(iii)

Vi kan videregive oplysninger fra eller om dig, hvis det er nødvendigt for at overholde
en retlig forpligtelse, som vi er underlagt (f.eks. hvis vi er forpligtet til at gøre det i
henhold til en retskendelse), eller hvis det er nødvendigt for vores legitime interesser
at gøre det (for eksempel for at anvende eller håndhæve de officielle vilkår). Dette kan
også omfatte udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer
med henblik på juridisk rådgivning og håndhævelse.

(iv)

Hvis vi overfører alle, eller stort set alle, vores forretningsaktiver til en anden
virksomhed, vil denne virksomhed erhverve de personoplysninger, vi har indsamlet, og
påtage sig rettighederne og forpligtelserne med hensyn til disse personoplysninger, ud
fra at det er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser i at overføre vores
virksomhed.

(v)

Hvis vi med dit samtykke indsamler andre personoplysninger fra dig i forbindelse med
Filmen eller en Filmhjemmeside, vil vi kun bruge dem på grundlag af dette samtykke.

(vi)

Bortset fra som angivet ovenfor og i det følgende afsnit (c), vil vi ikke sælge eller
videregive nogen af de personoplysninger, vi indsamler fra dig, til nogen tredjepart.
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(c)

(d)

Hvem vi deler dine oplysninger med
(i)

For at producere, distribuere, offentliggøre, promovere, markedsføre, tilgængeliggøre
og udnytte Filmen og en hvilken som helst Filmhjemmeside og indsamle dine
persondata, vil vi bruge input fra og/eller tildele eller licensere rettigheder til
tredjepartsleverandører, serviceudbydere af indholdshosting, partnere, distributører
og licenstagere (f.eks. Google og andre tredjepartsleverandører, der er involveret i en
Filmhjemmeside, operatører af Frigivelseshjemmesiden eller andre digitale platforme,
der udsteder, indsamler og/eller behandler elektroniske kopier af frigivelsesformularer
og eventuelle tredjeparter, der er involveret i distribution, reklame, markedsføring,
tilgængeliggørelse og udnyttelse af Filmen på YouTube, andre Google-tjenester og i
andre medier verden over). Dette kan kræve videregivelse til sådanne tredjeparter af
dine kontaktoplysninger samt yderligere personoplysninger om dig (herunder alle dine
personoplysninger, der er inkluderet i videoen), som er relevante for produktion,
distribution, reklame, promovering, markedsføring, tilgængelighed og/eller udnyttelse
af filmen og alle filmhjemmesider, herunder, men ikke begrænset til, potentielle
muligheder for dig for at deltage i reklame, promovering og markedsføring for filmen.
Vi kan også dele en hvilken som helst af de frigivelsesformularer, du har udleveret
(herunder de personoplysninger, der er inkluderet i sådanne frigivelser) med Filmens
distributører og licenstagere og forsikringsselskaber for Filmen for at bevise vores
godkendelse af alle nødvendige rettigheder i Filmen. Disse oplysninger kan overføres
elektronisk (via e-mail eller på anden måde), men vi vil kun give sådanne oplysninger til
tredjeparter på et fortroligt grundlag og på en måde, der beskytter dine
personoplysninger.

(ii)

Nogle af de tredjepartsleverandører, distributører og licenstagere, vi bruger, kan være
beliggende i lande uden for Europa (såsom Australien og USA), der ikke altid har de
samme standarder for databeskyttelseslovgivning som Storbritannien. Men i dette
tilfælde vil vi sikre, at der er passende foranstaltninger (baseret på EUs og USAs Privacy
Shield, eller EUs standardkontraktbestemmelser eller andet) på plads for at sikre, at
dine oplysninger er tilstrækkeligt beskyttet, og at der er håndhævelige rettigheder og
effektive retsmidler til rådighed for registrerede.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
(i)

Vi beholder de personoplysninger, du indsender, når du besøger
frigivelseshjemmesiden eller indsender din video til Filmmikrositet, eller mens det
overvejes, om din video skal medtages i Filmen eller en Filmwhjemmeside, og alle
personoplysninger om dig, der er inkluderet i din Video, og alle data, der er indlejret i
din Videos digitale fil i 12 måneder (men med forbehold af underafsnit (ii) nedenfor),
eller hvis din Video efterfølgende vælges til optagelse i Filmen eller en Filmhjemmeside,
så længe Filmen eller den relevante Video er beskyttet af ophavsret, eller (i begge
tilfælde) længere i tilfælde af problemer, der opstår i forbindelse med din Video eller
dens medtagelse i Filmen eller en Filmhjemmeside (i hvilket tilfælde oplysningerne
opbevares, så længe det er relevant).

(ii)

Uanset om din Video er valgt til inklusion i Filmen eller en anden Filmhjemmeside, vil vi
og vores partnere, distributører og licenstagere, der er involveret i produktion, reklame,
markedsføring, tilgængelighed og udnyttelse af Filmen, en Filmhjemmeside eller et
fremtidigt lignende audiovisuelt projekt, muligvis kontakte dig via e-mail for (A) at give
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dig opdateringer og andre oplysninger vedrørende Filmen eller en Filmhjemmeside,
herunder f.eks. oplysninger om premierer og visninger af Filmen, og (B) at invitere dig
til at bidrage til et lignende audiovisuelt projekt. Hvis vi gør det, vil vi bruge dit navn og
din e-mailadresse til dette formål, da det er nødvendigt af hensyn til vores legitime
interesser i at promovere og producere Filmen og andre lignende audiovisuelle
projekter i fremtiden, men du kan fravælge dette ved at afkrydse det relevante felt på
Filmmikrositet for at angive, at du ikke ønsker at modtage sådanne e-mails, og alle emails, vi sender dig i fremtiden (undtagen i relation til din Video til Filmen eller enhver
Filmhjemmeside), vil indeholde et link til at fravælge yderligere sådan kontakt fra os.
Medmindre du fravælger, beholder vi dit navn og din e-mailadresse, så længe det er
relevant.
(iii)

(e)

Ved udløbet af de ovenfor angivne perioder kan det i visse tilfælde ikke være fysisk
muligt at slette dataene (f.eks. hvis de er lagret på en sikker ekstern server), i hvilket
tilfælde vi vil træffe passende foranstaltninger for at sikre, at de ikke er tilgængelige for
videreanvendelse eller videregivelse til tredjeparter.

Dine rettigheder som registreret
Som registreret har du visse rettigheder, herunder:

(f)

(i)

retten til at få adgang til oplysningerne om dig;

(ii)

retten til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger til
markedsføringsformål;

(iii)

retten til at bede os om at rette unøjagtige personoplysninger om dig;

(iv)

retten til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format og til uhindret at overføre oplysningerne til en anden
registeransvarlig (dataportabilitet)

(v)

retten til at anmode om begrænsning af personoplysninger om dig selv, der er
unøjagtige, ulovligt behandlede eller ikke længere påkrævede

(vi)

retten til at anmode om sletning af personoplysninger om dig selv, hvor behandling ikke
længere er nødvendig, eller de legitime interesser, vi har i behandlingen af dine
oplysninger, tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og friheder som den
registrerede;

(vii)

hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, du har givet,
har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage; og

(viii)

retten til at indgive en
informationskommissariat).

klage

til

tilsynsmyndigheden

(Storbritanniens

Cookies

Filmhjemmesiden bruger cookies og lignende teknologier fra Google Analytics, Google-tags,
Floodlight-tags og Urchin Traffic Monitor-tags med dit samtykke. Disse giver os mulighed for at
analysere trafikken til hjemmesiden og optimere hjemmesiden for at give den bedste brugeroplevelse.
Du kan få yderligere oplysninger om dem på https://policies.google.com/technologies/cookies.
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(g)

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål eller anmodninger vedrørende vores brug af dine personlige oplysninger,
bedes du kontakte os via e-mail på: privacylifeinaday@gmail.com eller skrive til os på: RSA1LIAD2020 Limited, 42-44 Beak Street, London, W1F 9RH, England.
RSA1-LIAD2020 Limited, registreret i England og Wales, registreret nummer 12579153,
registreret kontor 42-44 Beak Street, London, W1F 9RH, England.

(h)

Definitioner anvendt i denne databeskyttelsesmeddelelse

“Frigivelse for optræden":

En underskrevet frigivelse fra en person, der kan genkendes i din
Video (og, hvis relevant, vedkommendes forælder eller værge)

“EU-US Privacy Shield”:

se https://www.privacyshield.gov/

“EU-modelkontraktbestemmelser”:
se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/international-dimension-data-protection/standardcontractual-clauses-scc_en
“Filmmikrosite”:

Det dedikerede mikrosite til filmen placeret på lifeinaday.youtube

“Filmskaberfrigivelse":

En underskrevet frigivelse fra dig som filmskaber

“Filmhjemmeside":

Filmmikrositet og enhver anden hjemmeside, der ejes af os eller en
af vores overdragere, licenstagere eller efterfølgere med
ejendomsret, der (helt eller delvist) vedrører Filmen, herunder uden
begrænsning YouTube-kanalen på www.youtube.com/lifeinaday

“Lokaliseringsfrigivelse":

En underskrevet lokaliseringsfrigivelse fra ejeren af et hvilket som
helst sted, der vises i din video

“Video”:

En video (der indeholder levende billeder og lyd eller blot levende
billeder eller lyd, der er underlagt begrænsningerne i de officielle
vilkår), der blev filmet eller optaget den 25. juli 2020, herunder alle
eller dele af sådanne videoer og materiale, der efterfølgende sendes
til os i forbindelse med videoen, f.eks. et længere klip
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