"LIFE IN A DAY – 2020"
AVISO DE PROTEÇÃO DE DADOS PARA CINEASTAS

Para os fins da legislação de Proteção de Dados do Reino Unido aplicável (que inclui o Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados da UE, conhecido como "RGPD"), o controlador de dados de qualquer
informação pessoal coletada junto a você em conexão com o projeto de filme "LIFE IN A DAY - 2020"
(referido neste Aviso de Proteção de Dados como "Filme") é a RSA1-LIAD2020 Limited (referida como
"nós" ou "nosso" neste Aviso de Proteção de Dados). Fornecemos mais informações sobre nós abaixo.
Determinadas palavras usadas neste Aviso de Proteção de Dados são usadas como definidas nos
Termos Oficiais do LIAD2020 ("Termos Oficiais") e, para facilitar a consulta, nós as listamos no final
deste Aviso de Proteção de Dados.
Observe as seguintes informações relacionadas ao processamento de suas informações pessoais:
(a)

Informações que coletamos de você como Cineasta
(i)

(ii)

(iii)

Ao enviar seu vídeo para o Microsite do Filme, solicitamos que você forneça as
seguintes informações pessoais, que precisamos para estabelecer que você é elegível
para enviar seu vídeo sob os Termos Oficiais e entrar em contato com você se o Vídeo
for selecionado provisoriamente para possível inclusão no Filme ou em um Site de
Filmes:
•

seu nome completo,

•

confirmação de que você tem pelo menos 18 anos de idade (e está acima da idade
legal da maioridade no seu país de residência, se ela for maior que 18),

•

seu endereço de e-mail

•

seu número de telefone de contato

•

seu país de residência, e

•

o país em que seu Vídeo foi filmado e/ou gravado.

Se você visitar o site www.getreleaseform.com (o "Site da Autorização") para obter um
link eletrônico para compartilhar com as pessoas que aparecem no seu Vídeo através
do qual essas pessoas podem enviar Autorizações de Uso de Imagem eletronicamente,
solicitamos que você forneça as seguintes informações pessoais, que precisamos para
enviar um link eletrônico para compartilhar com as pessoas que aparecem no seu
Vídeo:
•

seu nome completo,

•

seu endereço de e-mail.

Seu próprio Vídeo e quaisquer dados incorporados no arquivo digital do seu Vídeo
podem conter informações pessoais sobre você, como imagem, voz, nome, idade, sexo,
idiomas falados, localização e outras informações pessoais sobre você.
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(b)

(iv)

Se o seu Vídeo for selecionado provisoriamente para possível inclusão no Filme ou em
um Site de Filmes ou se precisarmos de mais informações ou materiais para considerar
seu Vídeo para possível inclusão no Filme ou em um Site de Filmes (sem nenhuma
obrigação de fazê-lo), podemos entrar em contato com você pelo endereço de e-mail
e/ou número de telefone que você nos forneceu, para fins relacionados ao Filme ou a
qualquer Site de Filmes, incluindo a obtenção de uma cópia física do seu Vídeo ou outra
cópia digital (ou uma cópia de resolução superior) do seu Vídeo e documentação
adicional relativa ao uso do Vídeo, como uma Autorização do Cineasta e, quando
aplicável, Autorizações de Uso de Imagem de indivíduos que aparecem
reconhecidamente em seu Vídeo /ou Autorizações de Uso de Local (a menos que você
já tenha fornecido essas informações a nós) no momento em que você enviar seu vídeo
ao Microsite do Filme) e/ou outros lançamentos aplicáveis. Nesse momento,
solicitaremos também que você forneça seu endereço residencial, que usaremos para
fins de aplicação ou cumprimento dos Termos Oficiais, caso isso seja necessário e
(quando exigido pelos distribuidores e licenciados do Filme e pelas seguradoras do
Filme) par ajudar no estabelecimento da identidade de todos os usuários cujos envios
estão incluídos no Filme. Solicitamos também que você forneça seu nome nas
Autorizações de Uso de Imagem e Autorizações de Uso de Local que você enviar para
nós, a fim de identificar o Vídeo relevante ao qual essas Autorizações de Uso de Imagem
e Autorizações de Uso de Local se relacionam.

(v)

Podemos coletar outras informações pessoais suas em conexão com o Filme ou
qualquer Site de Filmes, mas apenas se você consentir em fornecer essas informações.

Como usamos suas informações e a base legal
(i)

Usaremos as informações pessoais que coletamos de você ou que você fornece em seu
Vídeo para exercer nossos direitos e cumprir nossas obrigações sob os Termos Oficiais,
com base no necessário para a execução do contrato que temos com você e em nossos
interesses legítimos de produzir, disponibilizar e explorar o Filme e qualquer Site de
Filmes.

(ii)

Usaremos também suas informações pessoais para responder a quaisquer perguntas
ou reclamações que recebermos e para lidar com quaisquer disputas legais, com base
na necessidade para nossos interesses legítimos em produzir e disponibilizar o Filme e
qualquer Site de Filmes.

(iii)

Podemos divulgar informações sobre você ou a seu respeito, se for necessário para
cumprir uma obrigação legal à qual estamos sujeitos (por exemplo, se formos obrigados
a fazê-lo por ordem judicial) ou com base na necessidade de nossos interesses legítimos
para fazê-lo (por exemplo, para aplicar ou fazer cumprir os Termos Oficiais). Isso
também pode incluir a troca de informações com outras empresas e organizações para
fins de consultoria e aplicação jurídica.

(iv)

Se transferirmos todos ou substancialmente todos os nossos ativos de negócios para
outra empresa, essa empresa adquirirá as informações pessoais que coletamos e
assumirá os direitos e obrigações com relação a essas informações pessoais, com base
na necessidade para os objetivos de nossos interesses legítimos na transferência de
nossos negócios.
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(c)

(d)

(v)

Se, com seu consentimento, coletarmos outras informações pessoais suas em conexão
com o Filme ou qualquer Site de Filmes, apenas as usaremos com base nesse
consentimento.

(vi)

Exceto conforme estabelecido acima e no parágrafo (c) a seguir, não venderemos nem
divulgaremos nenhuma das informações pessoais que coletamos de você para
terceiros.

Com quem compartilhamos suas informações
(i)

Para produzir, distribuir, divulgar, promover, comercializar, disponibilizar e explorar o
Filme e qualquer Site de Filmes e coletar e processar seus dados pessoais, usaremos a
contribuição e/ou concessão ou licença dos direitos aos fornecedores terceirizados,
prestadores de serviços de hospedagem de conteúdo, parceiros, distribuidores e
licenciados (por exemplo, Google e outros fornecedores envolvidos em qualquer Site
de Filmes, operadores do Site da Autorização ou outras plataformas digitais que
emitem, coletam e/ou processam cópias eletrônicas de formulários de Autorizações e
de terceiros envolvidos na distribuição, publicidade, promoção, marketing,
disponibilização e exploração do Filme no YouTube, em qualquer outro serviço do
Google e em qualquer outra mídia em todo o mundo). Isso pode exigir a divulgação a
terceiros das suas informações de contato, além de informações pessoais adicionais
sobre você (incluindo quaisquer dados pessoais incluídos no Vídeo) que sejam
relevantes para a produção, distribuição, publicidade, promoção, marketing,
disponibilização e/ou exploração do Filme e de qualquer site do Filme, incluindo, sem
limitação, oportunidades potenciais para você participar de publicidade, promoção e
marketing do Filme. Podemos também compartilhar quaisquer formulários de
autorização fornecidos por você (incluindo os dados pessoais incluídos em tais
autorizações) com distribuidores e licenciados do Filme e seguradoras do Filme, a fim
de evidenciar que obtemos todos os direitos necessários no Filme. Essas informações
podem ser transferidas eletronicamente (por e-mail ou de outra forma), mas apenas
forneceremos essas informações a terceiros de forma confidencial e de maneira a
salvaguardar a segurança de suas informações pessoais.

(ii)

Alguns dos fornecedores, distribuidores e licenciados que utilizamos podem estar
localizados em países fora da Europa (como Austrália e EUA) que nem sempre têm os
mesmos padrões de leis de proteção de dados do Reino Unido. No entanto, neste caso,
garantiremos que o apropriado (com base no Escudo de Privacidade da UE-EUA, ou nas
cláusulas de contrato modelo da UE ou de outra forma) esteja em vigor para garantir
que suas informações sejam adequadamente protegidas e que direitos de execução e
recursos legais eficazes estão disponíveis para os titulares dos dados.

Por quanto tempo armazenamos as informações pessoais?
(i)

Reteremos as informações pessoais que você fornece ao visitar o Site de Autorização
ou ao enviar seu Vídeo ao Microsite do Filme ou enquanto seu Vídeo estiver sendo
considerado para inclusão no Filme ou em qualquer Site de Filmes e qualquer
informação pessoal sobre você incluída no seu Vídeo e quaisquer dados incorporados
no arquivo digital do seu Vídeo por 12 meses (mas sujeitos ao subparágrafo (ii) abaixo)
ou, se seu Vídeo for selecionado subsequentemente para inclusão no Filme ou em
qualquer Site de Filmes, pelo tempo que o Filme ou o conteúdo relevante do Vídeo

19254794.1
235707-10001

3

estiver protegido por direitos autorais ou (em ambos os casos) por mais tempo, em caso
de problemas relacionados ao seu Vídeo ou sua inclusão no Filme ou em qualquer Site
de Filmes (nesse caso, as informações serão retidas pelo tempo que for relevante).

(e)

(ii)

Quer seu Vídeo seja ou não selecionado para inclusão no Filme ou em qualquer Site de
Filmes, nós e nossos parceiros, distribuidores e licenciados envolvidos na produção,
publicidade, promoção, marketing, disponibilização e exploração do Filme, qualquer
Site de Filmes ou qualquer futuro projeto audiovisual semelhante podemos entrar em
contato com você no futuro por e-mail para (A) fornecer atualizações e outras
informações relacionadas ao Filme ou a qualquer Site de Filmes, incluindo, por
exemplo, informações sobre estreias e exibições do Filme e (B) convidar você para
contribuir em um projeto audiovisual semelhante. Se o fizermos, usaremos seu nome e
endereço de e-mail para esse fim, com base na necessidade de nossos legítimos
interesses em promover e produzir o Filme e qualquer outro projeto audiovisual
semelhante no futuro, mas você pode optar por marcar a caixa relevante situada no
Microsite do Filme para indicar que você não deseja receber esses e-mails, e todos os
e-mails que lhe enviarmos no futuro (exceto em relação ao seu Vídeo do Filme ou a
qualquer Site de Filmes) terão um link para parar de receber esse contato no futuro. A
menos que você opte pela exclusão, manteremos seu nome e endereço de e-mail pelo
tempo que for relevante.

(iii)

No final dos períodos indicados acima, em alguns casos, pode não ser possível excluir
os dados fisicamente (por exemplo, se eles estiverem armazenados em um servidor
externo seguro). Nesse caso, tomaremos as medidas necessárias para garantir que não
sejam disponibilizados para reutilização ou divulgação a terceiros.

Seus direitos como titular dos dados
Como titular dos dados, você possui alguns direitos, incluindo:
(i)

o direito de acessar as informações mantidas sobre você;

(ii)

o direito de solicitar que não processemos seus dados pessoais para fins de marketing;

(iii)

o direito de nos pedir para corrigir dados pessoais imprecisos sobre você;

(iv)

o direito de receber seus dados pessoais em um formato estruturado, comumente
usado e legível por máquina e de transmitir os dados para outro controlador sem
impedimentos (portabilidade de dados);

(v)

o direito de solicitar a restrição de dados pessoais que sejam imprecisos, processados
ilegalmente ou que não sejam mais necessários;

(vi)

o direito de solicitar a exclusão de dados pessoais referentes a si mesmo quando o
processamento não for mais necessário ou se seus interesses, direitos e liberdades
como titular dos dados se sobrepuserem aos interesses legítimos que temos no
processamento de seus dados;

(vii)

quando o processamento de seus dados pessoais se basear no consentimento que você
deu, você tem o direito de retirar esse consentimento a qualquer momento; e

(viii)

o direito de apresentar uma reclamação à autoridade supervisora (Gabinete do
Comissário de Informações do Reino Unido).
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(f)

Cookies

O Site do Filme usa cookies e tecnologias semelhantes do Google Analytics, tags do Google, tags do
Floodlight e tags do Monitor de Tráfego do Urchin, com seu consentimento. Isso nos permite analisar
o tráfego no site e otimizar o site para oferecer uma melhor experiência ao usuário.
Você pode obter mais informações sobre eles em https://policies.google.com/technologies/cookies.
(g)

Informações complementares
Se você tiver alguma dúvida ou solicitação sobre o uso de suas informações pessoais, entre em
contato conosco por e-mail: privacylifeinaday@gmail.com ou escreva-nos para: RSA1-LIAD2020
Limited, 42-44 Beak Street, Londres, W1F 9RH, Inglaterra.
RSA1-LIAD2020 Limited, registrada na Inglaterra e no País de Gales, número registrado
12579153, sede em 42-44 Beak Street, Londres, W1F 9RH, Inglaterra.

(h)

Definições usadas neste Aviso de Proteção de Dados

"Autorização de Uso de Imagem": uma autorização assinada de um indivíduo que aparece
reconhecidamente em seu Vídeo (e, quando aplicável, de seus pais
ou responsável legal)
"Escudo de Privacidade UE-EUA": consulte https://www.privacyshield.gov/
"Modelo de cláusulas de contrato da UE": consulte https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/international-dimension-data-protection/standardcontractual-clauses-scc_en
"Microsite do Filme": o microsite dedicado ao Filme localizado em lifeinaday.youtube
"Autorização do Cineasta": uma autorização assinada por você como cineasta
"Site de Filmes": o Microsite do Filme e qualquer outro site de nossa propriedade ou de qualquer
dos nossos cessionários, licenciados ou sucessores em títulos
relacionados (no todo ou em parte) ao Filme, incluindo, sem
limitação, o canal do YouTube localizado em
www.youtube.com/lifeinaday
"Autorização de Uso de Local": uma autorização de uso de local assinada pelo proprietário de
qualquer local que apareça em seu Vídeo
"Vídeo": um vídeo (contendo imagens em movimento e som, ou simplesmente imagens em
movimento, ou simplesmente som, sujeito às restrições dos Termos
Oficiais) filmado ou gravado em 25 de julho de 2020, incluindo a
íntegra ou parte(s) desses vídeos e qualquer material
subsequentemente enviado a nós em conexão com o vídeo — por
exemplo, uma versão mais longa
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