„LIFE IN A DAY – 2020”
ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNY A FILMKÉSZÍTŐK SZÁMÁRA

Az Egyesült Királyság alkalmazandó adatvédelmi jogszabályainak alkalmazásában (amely magában
foglalja az EU Általános adatvédelmi rendeletét, az úgynevezett „GDPR-t”) az RSA1-LIAD2020 Limited
(a jelen adatvédelmi közleményben „mi”, „miénk”, „minket”, „nekünk”, „rólunk”) az adatkezelő az
Öntől a „LIFE IN A DAY – 2020” filmprojekttel (a jelen adatvédelmi közleményben a „Film”)
kapcsolatosan gyűjtött minden személyes adat vonatkozásában. Az alábbiakban talál további
részleteket rólunk.
A jelen Adatvédelmi közleményben használt bizonyos szavak definiáltak a LIAD2020 Hivatalos
feltételekben („Hivatalos feltételek”), és a hivatkozás megkönnyítése érdekében ezeket a jelen
Adatvédelmi közlemény végén felsoroljuk.
Vegye figyelembe a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos alábbi információkat:
(a)

Információk, amelyeket Öntől mint Filmkészítőtől gyűjtünk
(i)

(ii)

(iii)

Amikor beküldi a Videót a Filmes oldalra, megkérjük, hogy adja meg a következő
személyes adatokat, amelyekre szükségünk van, hogy ellenőrizzük, jogosult-e a Videó
beküldésére a Hivatalos feltételek szerint, és hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot, ha a
Videót előzetesen kiválasztjuk a Filmben vagy a Filmes oldalon történő lehetséges
szerepeltetés céljából:
•

az Ön teljes neve,

•

megerősítés arról, hogy Ön legalább 18 éves (és a lakóhelyének országában a
törvényes nagykorúság kora felett van, ha ez meghaladja a 18 évet) ,

•

az Ön e-mail-címe,

•

a telefonszám, amelyen Ön elérhető,

•

a lakóhelyének országa, és

•

az ország, amelyben a Videót felvette és/vagy rögzítette.

Ha meglátogatja a www.getreleaseform.com webhelyet (a továbbiakban: „Engedély
webhelye”), hogy elektronikus linket szerezzen, amelyet megoszthat a Videójában
szereplő emberekkel, és amelyen keresztül ezek az egyének elektronikusan
benyújthatják a Megjelenítési engedélyeket, adja meg a következő személyes adatokat,
amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy elektronikus linket küldhessünk Önnek, amelyet
megoszthat a Videóban szereplő személyekkel:
•

az Ön teljes neve,

•

az Ön e-mail-címe.

A Videó maga és a Videó digitális fájljában beágyazott adatok tartalmazhatnak
személyes adatokat Önről, például az Ön képét, hangját, nevét, életkorát, nemét,
beszélt nyelve(i)t, tartózkodási helyét és egyéb személyes adatait.
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(b)

(iv)

Ha a Videóját előzetesen kiválasztják a Filmben vagy a Film egy webhelyén történő
esetleges szerepeltetés céljából, vagy ha további információkra vagy anyagokra van
szükségünk Öntől, hogy megvizsgáljuk a Videót a Filmben vagy a Film egy webhelyén
történő esetleges szerepeltetés céljából (erre vonatkozó kötelezettség nélkül),
kapcsolatba léphetünk Önnel az Ön által megadott e-mail-címen és/vagy
telefonszámon a Filmmel vagy a Film bármely webhelyével kapcsolatos célokból,
ideértve a Videó és a Videó használatával kapcsolatos további dokumentumok fizikai
másolatának (pl. Filmkészítői engedély és adott esetben Megjelenítési engedély az Ön
Videójában felismerhetően megjelenő egyénektől és/vagy Helyszínre vonatkozó
engedély és/vagy egyéb vonatkozó engedélyek) megszerzését Öntől, kivéve, ha már
átadta nekünk ezeket a Videó beküldésekor a Filmes oldalon. Ezen a ponton arra is
megkérjük, hogy adja meg otthoni címét, amelyet a Hivatalos feltételek alkalmazásához
vagy érvényesítéséhez használunk, ha erre szükség van, valamint arra (ahol ezt a Film
forgalmazói és engedélyesei, valamint a Film biztosítói megkövetelik), hogy segítsen
azoknak a felhasználóknak az azonosításában, akiknek a beküldött tartalmai
szerepelnek a Filmben. Arra kérjük továbbá, hogy adja meg a nevét a nekünk benyújtott
Megjelenítési és Helyszínre vonatkozó engedélyekben annak a Videónak az azonosítása
érdekében, amelyre az ilyen Megjelenítési és Helyszínre vonatkozó engedélyek
vonatkoznak.

(v)

Más személyes információt is gyűjthetünk Öntől a Filmmel vagy a Film webhelyével
kapcsolatban, de csak akkor, ha Ön hozzájárul az ilyen információk megadásához.

Az adatok felhasználása és a felhasználás jogalapja
(i)

Az Öntől összegyűjtött személyes adatait és az Ön által biztosított személyes adatait
felhasználjuk a jogaink gyakorlására és a Hivatalos feltételek szerinti kötelezettségeink
teljesítésére azon az alapon, hogy az szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez,
valamint a Film és a Film bármely webhelyének előállításával, elérhetővé tételével és
hasznosításával kapcsolatos jogos érdekeink érvényesítéséhez.

(ii)

Személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy megválaszoljuk a kapott kérdéseket vagy
panaszokat, és rendezzük a jogvitákat azon az alapon, hogy ez szükséges a Film és a Film
bármely webhelyének elkészítésével és elérhetővé tételével kapcsolatos jogos
érdekeink érvényesítéséhez.

(iii)

Információkat közölhetünk Önről vagy Önnel kapcsolatban, ha ez szükséges a
jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez (például ha ezt bírósági végzés írja elő),
vagy azon az alapon, hogy ez szükséges a jogos érdekeinkhez (például a Hivatalos
feltételek alkalmazásához vagy érvényesítéséhez). Idetartozik az információcsere más
társaságokkal és szervezetekkel jogi tanácsadás és érvényesítés céljából.

(iv)

Ha az üzleti eszközeink egészét vagy lényegében egészét átadjuk egy másik vállalatnak,
akkor ez a vállalat megszerezi az általunk összegyűjtött személyes adatokat, és átveszi
a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket azon az alapon, hogy
ez szükséges az üzletünk átadásával kapcsolatos jogos érdekeink tekintetében.

(v)

Ha az Ön hozzájárulásával más személyes adatokat is gyűjtünk Öntől a Filmmel vagy a
Film bármely webhelyével kapcsolatban, akkor azokat csak az azokra vonatkozó
hozzájárulás alapján használjuk.
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(vi)
(c)

(d)

A fentiekben és a következő (c) bekezdésben foglaltak kivételével nem adjuk el és nem
közöljük az Öntől gyűjtött személyes adatokat semmilyen harmadik fél számára.

Kivel osztjuk meg az Ön adatait?
(i)

Felhasználjuk a Filmkészítő, harmadik félnek számító szállítók, tárhelyszolgáltatók,
partnerek, terjesztők és engedélyesek hozzájárulását (például a Google és bármely más
harmadik fél szállító, amely érintett a Film bármely webhelyében, az Engedély
webhelyének üzemeltetői vagy egyéb olyan digitális platformok üzemeltetői, amelyek
elektronikus példányokat állítanak elő, gyűjtenek és/vagy dolgoznak fel az
Engedélyekből és bármely harmadik fél, amely a Film terjesztésével, népszerűsítésével,
promóciójával, marketingjével, elérhetővé tételével és hasznosításával foglalkozik a
YouTube-on, a Google bármely más szolgáltatásában és a világ bármely más
médiumában) és/vagy jogokat adunk vagy licencelünk a számukra, hogy elkészítsük,
terjesszük, népszerűsítsük, promócióval és marketingtevékenységgel támogassuk,
elérhetővé tegyük és felhasználjuk a Filmet és a Film bármely webhelyét és
összegyűjtsük az Ön személyes adatait. Ez megkövetelheti az Ön elérhetőségeinek,
valamint az Önnel kapcsolatos további olyan személyes adatoknak (ideértve a Videóban
szereplő személyes adatait is) a közlését ilyen harmadik felek részére, amelyek a Film
és a Film bármely webhelyének elkészítése, terjesztése, népszerűsítése, promóciója,
marketingje, elérhetővé tétele és/vagy hasznosítása szempontjából relevánsak,
ideértve korlátozás nélkül az Ön számára felkínált lehetőségeket arra, hogy részt vegyen
a Film népszerűsítésében, promóciójában és marketingjében. Az Ön által biztosított
Engedélyeket (ideértve az ilyen Engedélyben szereplő személyes adatokat is)
megoszthatjuk a Film forgalmazóival, engedélyeseivel és biztosítóival annak igazolása
érdekében, hogy a Filmhez kapcsolódóan minden szükséges joggal rendelkezünk. Ezt az
információt elektronikus úton (e-mailben vagy más módon) továbbíthatjuk, de ezeket
az információkat harmadik személyeknek csak bizalmas alapon és a személyes adataink
biztonságát garantáló módon nyújtjuk.

(ii)

Az általunk igénybe vett harmadik fél szállítók, forgalmazók és engedélyesek Európán
kívüli országokban (például Ausztráliában és az Amerikai Egyesült Államokban)
helyezkedhetnek el, amelyekben az adatvédelmi törvények nem mindig azonosak az
Egyesült Királyságéval. Ebben az esetben azonban biztosítjuk, hogy megfelelő
intézkedéseket tegyenek (az EU–USA adatvédelmi pajzs vagy az EU általános szerződési
feltételei alapján, vagy egyéb módon), annak biztosítása érdekében, hogy adatait
megfelelően védjék, valamint hogy az érintettek érvényesíthető jogokkal és hatékony
jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezzenek.

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?
(i)

Az Engedély webhelyének meglátogatásakor, a Videó Filmes oldalon történő
beküldésekor vagy a Videó Filmben vagy a Film bármely webhelyén történő
szerepeltetésének mérlegelésekor megadott személyes adatait, és a vonatkozó
Videóban szereplő személyes adatait, valamint a Videó digitális fájljába beágyazott
adatokat 12 hónapon keresztül (de az alábbi (ii) albekezdésre figyelemmel) megőrizzük,
vagy ha ezt követően a vonatkozó Videót kiválasztják a Filmben vagy a Film bármely
webhelyén történő szerepeltetésre, megőrizzük addig, amíg a Filmet vagy a vonatkozó
Videót szerzői jog védi vagy (bármelyik esetben) hosszabb ideig, ha az Ön Videójával
vagy annak a Filmben vagy a Film bármely webhelyén történő szerepeltetésével
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kapcsolatban kérdések merülnek fel (ebben az esetben az adatokat mindaddig
megőrizzük, ameddig relevánsak).

(e)

(ii)

Függetlenül attól, hogy az Ön Videója bekerül-e a Filmbe vagy a Film bármely
webhelyére, mi és partnereink, forgalmazóink és engedélyeseink, akik részt vesznek a
Film, a Film bármely webhelye vagy bármely jövőbeni hasonló audiovizuális projekt
létrehozásában, reklámozásában, marketingjében, elérhetővé tételében és
hasznosításában, felvehetjük a kapcsolatot Önnel e-mailben, hogy (A) frissítéseket és
egyéb információkat adjunk a Filmmel vagy a Film bármely webhelyével kapcsolatban,
ideértve például a Film premierjeire és vetítéseire vonatkozó információkat, és (B)
meghívhatjuk Önt, hogy közreműködjön hasonló audiovizuális projektekben. Ha így
teszünk, akkor az Ön nevét és e-mail-címét erre a célra felhasználjuk azon az alapon,
hogy az szükséges a Film és minden hasonló, jövőbeni audiovizuális projekt
népszerűsítésével és előállításával kapcsolatos jogos érdekeink érvényesítéséhez, de
dönthet úgy, hogy ezt nem kívánja elfogadni; ehhez jelölje be a vonatkozó
jelölőnégyzetet a Filmes oldalon, jelezve, hogy nem szeretne ilyen e-maileket kapni, és
minden e-mail, amelyet a jövőben küldünk Önnek (a Filmhez kapcsolódó Videójával
kapcsolatosakat kivéve) tartalmazni fog egy hivatkozást, amelyen keresztül jelezheti,
hogy nem kívánja folytatni a további ilyen kapcsolattartást. Ha ezt nem jelzi, akkor
megőrizzük a nevét és e-mail-címét mindaddig, amíg jelentősége van.

(iii)

A fent említett időszakok végén bizonyos esetekben nem lehetséges az adatok fizikai
törlése (például ha biztonságos külső kiszolgálón tárolják azokat), ebben az esetben
megtesszük a megfelelő lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az adatok ne
álljanak rendelkezésre újrafelhasználáshoz vagy harmadik felek számára történő
közléshez.

Az Ön jogai érintettként
Érintettként bizonyos jogokkal rendelkezik, ideértve a következőket:
(i)

joga van az Önnel kapcsolatban tárolt adatokhoz hozzáférni;

(ii)

joga van megkérni minket arra, hogy ne kezeljük a személyes adatait
marketingcélokból;

(iii)

joga van kérni tőlünk, hogy helyesbítsük az Önnel kapcsolatos pontatlan személyes
adatokat;

(iv)

joga van ahhoz, hogy a személyes adatait strukturált, általánosan használt és gép
számára olvasható formátumban megkapja, és hogy az adatokat akadály nélkül átvigye
egy másik adatkezelőhöz (adatok hordozhatósága);

(v)

joga van kérni az Önre vonatkozó olyan személyes adatok korlátozását, amelyek
pontatlanok, jogellenesen kezeltek vagy már nem szükségesek;

(vi)

joga van kérni az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, ha a kezelés már nem
szükséges, vagy ha az Ön adatainak kezelése során felmerült jogos érdekeinket az Ön
mint érintett érdekei, jogai és szabadságai felülbírálják;

(vii)

ha személyes adatainak kezelése az Ön által megadott hozzájáruláson alapul, akkor
bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást; és
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(viii)
(f)

joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál (az Egyesült Királyság Információs
Biztosának Irodája).

Cookie-k

A Film webhelye a Google Analytics, a Google Tags, a Floodlight Tags és az Urchin Traffic Monitor tags
cookie-jait és hasonló technológiáit használja az Ön hozzájárulásával. Ezek lehetővé teszik, hogy
elemezzük a webhelyre irányuló forgalmat, és optimalizáljuk a webhelyet a legjobb felhasználói
élmény érdekében.
További információt ezekről a https://policies.google.com/technologies/cookies oldalon találhat.
(g)

További információk
Ha bármilyen kérdése vagy kérése van személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban,
vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a privacylifeinaday@gmail.com címen keresztül, vagy
írjon nekünk a következő címre: RSA1-LIAD2020 Limited, Beak Street, 42-44, London, W1F 9RH,
England.
Az RSA1-LIAD2020 Limited Angliában és Walesben van bejegyezve, nyilvántartási száma:
12579153, székhelye: 42-44 Beak Street, London, W1F 9RH, England.

(h)

A jelen Adatvédelmi közleményben használt fogalommeghatározások

„Megjelenítési engedély”:

egy olyan egyén aláírt engedélye, aki felismerhető módon megjelenik
az Ön Videójában (és adott esetben szülőjének vagy törvényes
gyámjának engedélye)

„EU–USA adatvédelmi pajzs”: lásd https://www.privacyshield.gov/
„EU általános szerződési feltételek”:
lásd https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/international-dimension-data-protection/standardcontractual-clauses-scc_en
„Filmes oldal”: a Film dedikált weboldala az lifeinaday.youtube címen
„Filmkészítői engedély”:

aláírt engedély Öntől mint filmkészítőtől

„Film webhelye”:

a Filmes oldal és bármely más, a mi tulajdonukban vagy a
meghatalmazottaink, engedélyeseink vagy jogutódaink tulajdonában
lévő webhely, amely a Filmmel (teljes egészében vagy részben)
kapcsolatban áll, ideértve korlátozás nélkül a
www.youtube.com/lifeinaday címen található YouTube-csatornát.

„Helyszínre vonatkozó engedély”:
az ön Videójában szereplő bármely helyszín tulajdonosának
aláírt, helyszínre vonatkozó engedélye
„Videó”: egy videó (amely mozgóképeket és hangot, vagy csak mozgóképeket, vagy csak hangot
tartalmaz, a Hivatalos feltételek korlátozásainak
figyelembevételével), amelyet 2020. július 25-én vettek fel vagy
rögzítettek, beleértve az ilyen videók egészét vagy bármely részét és
bármilyen anyagot, amelyet később küldtek nekünk a videóval
kapcsolatban (pl. egy hosszabb változat)
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