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“LIFE IN A DAY - 2020” 

PEMBERITAHUAN PERLINDUNGAN DATA UNTUK PEMBUAT FILM 

 

Untuk keperluan undang-undang Perlindungan Data Britania Raya yang berlaku (yang mencakup 

Undang-undang Perlindungan Data Umum Uni Eropa yang dikenal sebagai "GDPR"), pengontrol data 

untuk setiap informasi pribadi yang dikumpulkan dari Anda sehubungan dengan proyek film "LIFE IN 

A DAY - 2020"  (disebut dalam Pemberitahuan Perlindungan Data ini sebagai "Film") adalah RSA1-

LIAD2020 Limited (disebut sebagai "kami" dalam Pemberitahuan Perlindungan Data ini). Detail lebih 

lanjut tentang kami diberikan di bawah ini. 

Kata-kata tertentu yang digunakan dalam Pemberitahuan Perlindungan Data ini sebagaimana 

didefinisikan dalam Ketentuan Resmi untuk LIAD2020 (“Ketentuan Resmi”), dan untuk kemudahan 

referensi, kami mencantumkannya di akhir Pemberitahuan Perlindungan Data ini. 

Harap perhatikan informasi berikut yang berkaitan dengan pemrosesan informasi pribadi Anda: 

(a) Informasi yang kami kumpulkan dari Anda sebagai Pembuat Film 

(i) Saat mengirimkan Video Anda ke Situs Mikro Film, kami meminta Anda untuk 

memberikan informasi pribadi berikut, yang kami perlukan untuk memastikan bahwa 

Anda memenuhi syarat untuk mengirimkan Video Anda di bawah Ketentuan Resmi, dan 

untuk menghubungi Anda jika Video Anda untuk sementara dipilih untuk kemungkinan 

dimasukkan ke dalam Film atau di Situs Web Film: 

• nama lengkap Anda, 

• konfirmasi bahwa Anda setidaknya berusia 18 tahun (dan di atas usia dewasa 

menurut hukum di negara tempat tinggal Anda jika itu lebih dari 18 tahun),  

• alamat email Anda,  

• nomor telepon kontak Anda,  

• negara tempat tinggal Anda, dan  

• negara tempat Video Anda difilmkan dan/atau direkam. 

(ii) Jika Anda mengunjungi situs web www.getreleaseform.com ("Situs Web Izin 

Pengguaan") untuk mendapatkan tautan elektronik untuk dibagikan kepada orang-

orang yang ditampilkan dalam Video Anda agar orang-orang tersebut dapat 

mengirimkan Izin Penggunaan Penampilan kepada Anda secara elektronik, kami 

meminta Anda untuk memberikan informasi pribadi berikut, yang kami perlukan agar 

dapat mengirimkan tautan elektronik kepada Anda untuk dibagikan kepada orang-

orang yang tampil dalam Video Anda: 

• nama lengkap Anda, 

• alamat surel Anda. 

(iii) Video Anda sendiri dan data apa pun yang terkandung dalam berkas digital Video Anda 

yang dapat berisi informasi pribadi tentang Anda, seperti gambar, suara, nama, usia, 

jenis kelamin, bahasa yang digunakan, lokasi, dan detail pribadi lainnya tentang Anda. 
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(iv) Jika Video Anda untuk sementara dipilih untuk kemungkinan dimasukkan ke dalam Film 

atau di Situs Web Film atau jika kami memerlukan informasi atau materi lebih lanjut 

dari Anda untuk mempertimbangkan kemungkinan Video Anda dimasukkan ke dalam 

Film atau di Situs Web Film (tanpa kewajiban untuk melakukan hal tersebut), kami 

dapat menghubungi Anda melalui alamat surel dan/atau nomor telepon yang Anda 

berikan kepada kami, untuk tujuan yang berhubungan dengan Film atau Situs Web Film 

apa pun, termasuk memperoleh dari Anda salinan fisik Video Anda atau salinan digital 

lainnya (atau salinan dengan resolusi lebih tinggi) dari Video Anda dan dokumentasi 

tambahan mengenai penggunaan Video Anda, seperti Izin Penggunaan Pembuat Film, 

dan, jika berlaku, Izin Penggunaan Penampilan dari individu yang tampil secara dapat 

dikenali dalam Video Anda dan/atau Izin Penggunaan Lokasi (kecuali Anda telah 

memberikan izin-izin tersebut kepada kami pada saat mengirimkan Video Anda ke Situs 

Mikro Film) dan/atau izin penggunaan lain yang berlaku. Kami juga akan meminta Anda 

pada saat ini untuk memberikan alamat rumah Anda, yang akan kami gunakan untuk 

keperluan menerapkan atau menegakkan Ketentuan Resmi, jika ini diperlukan dan (jika 

diperlukan oleh distributor dan pemegang lisensi dari Film dan penanggung asuransi 

untuk Film) untuk membantu memastikan identitas semua pengguna yang videonya 

dimasukkan ke dalam Film. Kami juga meminta Anda untuk memberikan nama Anda di 

Izin Penggunaan Penampilan dan Izin Penggunaan Lokasi yang Anda kirimkan kepada 

kami untuk mengidentifikasi Video relevan yang terkait dengan Izin Penggunaan 

Penampilan dan Izin Penggunaan Lokasi tersebut. 

(v) Kami dapat mengumpulkan informasi pribadi lainnya dari Anda sehubungan dengan 

Film atau Situs Web Film apa pun, tetapi hanya jika Anda setuju untuk memberikan 

informasi tersebut. 

(b) Bagaimana kami menggunakan informasi Anda, dan dasar hukumnya 

(i) Kami akan menggunakan informasi pribadi yang kami kumpulkan dari Anda, atau yang 

Anda berikan dalam Video Anda, untuk menggunakan hak-hak kami dan melaksanakan 

kewajiban kami di bawah Ketentuan Resmi, atas dasar bahwa hal tersebut diperlukan 

untuk pelaksanaan kontrak yang kami miliki dengan Anda, dan kepentingan sah kami 

dalam memproduksi, menyediakan, dan mengeksploitasi Film dan Situs Web Film apa 

pun. 

(ii) Kami juga akan menggunakan informasi pribadi Anda untuk menjawab pertanyaan atau 

keluhan yang kami terima dan untuk menangani sengketa hukum apa pun, atas dasar 

bahwa informasi tersebut diperlukan untuk kepentingan sah kami dalam memproduksi 

dan menyediakan Film dan Situs Web Film apa pun. 

(iii) Kami dapat mengungkapkan informasi dari atau tentang Anda jika diperlukan untuk 

kepatuhan terhadap kewajiban hukum yang harus kami taati (misalnya, jika kami 

diminta untuk melakukannya oleh perintah pengadilan), atau atas dasar bahwa 

informasi tersebut diperlukan untuk kepentingan kami yang sah untuk melakukannya 

(misalnya, untuk menerapkan atau menegakkan Ketentuan Resmi). Ini juga dapat 

mencakup pertukaran informasi dengan perusahaan dan organisasi lain untuk 

keperluan nasihat hukum dan penegakan hukum. 

(iv) Jika kami mentransfer semua, atau secara substansial semua, aset bisnis kami ke 

perusahaan lain, perusahaan tersebut akan memperoleh informasi pribadi yang telah 
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kami kumpulkan dan akan mengambil hak dan kewajiban sehubungan dengan 

informasi pribadi itu, atas dasar bahwa informasi tersebut diperlukan untuk tujuan 

kepentingan sah kami dalam mentransfer bisnis kami. 

(v) Jika dengan persetujuan Anda kami mengumpulkan informasi pribadi lainnya dari Anda 

sehubungan dengan Film atau Situs Web Film apa pun, kami hanya akan 

menggunakannya berdasarkan persetujuan tersebut.  

(vi) Kecuali sebagaimana ditentukan di atas dan dalam paragraf (c) berikut , kami tidak akan 

menjual atau mengungkapkan informasi pribadi apa pun yang kami kumpulkan dari 

Anda kepada pihak ketiga mana pun. 

(c) Dengan siapa kami membagikan informasi Anda 

(i) Untuk memproduksi, mendistribusikan, mempublikasikan, mempromosikan, 

memasarkan, menyediakan, dan mengeksploitasi Film dan situs web Film apa pun dan 

untuk mengumpulkan data pribadi Anda, kami akan menggunakan masukan dan/atau 

memberikan atau hak lisensi  kepada Pembuat Film dan pemasok pihak ketiga, 

penyedia layanan hosting konten, mitra, distributor, dan pemegang lisensi (misalnya, 

Google dan pemasok pihak ketiga lainnya yang terlibat dalam Situs Web Film apa pun, 

operator Situs Web Izin Penggunaan atau platform digital lainnya yang mengeluarkan, 

mengumpulkan, dan/atau memproses salinan elektronik Izin Penggunaan dan pihak 

ketiga mana pun yang terlibat dengan distribusi, publisitas, promosi, pemasaran, 

penyediaan dan eksploitasi Film di YouTube, layanan Google lainnya dan di media lain 

di seluruh dunia). Ini mungkin memerlukan pengungkapan detail kontak Anda kepada 

pihak ketiga tersebut, serta informasi pribadi lebih lanjut tentang Anda (termasuk data 

pribadi Anda yang termasuk dalam Video) yang relevan dengan produksi, distribusi, 

publikasi, promosi, pemasaran, penyediaan dan/atau eksploitasi Film dan Situs Web 

Film apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada peluang potensial bagi Anda untuk 

berpartisipasi dalam publisitas, promosi, dan pemasaran Film. Kami juga dapat 

membagikan Izin Penggunaan apa pun yang diberikan oleh Anda (termasuk data pribadi 

yang terdapat dalam Izin Penggunaan tersebut) kepada distributor dan pemegang 

lisensi dari Film dan penanggung asuransi untuk Film tersebut untuk membuktikan izin 

kami atas semua hak yang diperlukan dalam Film. Informasi ini dapat ditransfer secara 

elektronik (melalui surel atau lainnya), tetapi kami hanya akan memberikan informasi 

tersebut kepada pihak ketiga secara rahasia, dan dengan cara yang melindungi 

keamanan informasi pribadi Anda. 

(ii) Beberapa pemasok, distributor, dan pemegang lisensi pihak ketiga yang kami gunakan 

mungkin berlokasi di negara-negara di luar Eropa (seperti Australia dan AS) yang tidak 

selalu memiliki standar undang-undang Perlindungan Data yang sama dengan Britania 

Raya. Namun, dalam hal ini kami akan memastikan bahwa perlindungan yang sesuai 

(berdasarkan pada Perlindungan Privasi UE-AS, atau klausul kontrak model UE, atau 

lainnya) tersedia untuk memastikan bahwa informasi Anda dilindungi secara memadai, 

dan bahwa hak yang dapat ditegakkan dan pemulihan hukum yang efektif tersedia 

untuk subjek data. 

(d) Berapa lama kami menyimpan informasi pribadi? 

(i) Kami akan menyimpan informasi pribadi yang Anda berikan saat mengunjungi Situs 

Web Izin Penggunaan atau mengirimkan Video Anda ke Situs Mikro Film atau saat Video 
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Anda sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam Film atau Situs Web Film 

apa pun dan informasi pribadi apa pun tentang Anda yang termasuk dalam Video Anda 

dan data apa pun yang terkandung dalam berkas digital Video Anda selama 12 bulan 

(tetapi tunduk ke sub-ayat (ii) di bawah), atau jika selanjutnya Video Anda dipilih untuk 

dimasukkan ke dalam Film atau Situs Web Film apa pun, selama Film atau Video yang 

relevan dilindungi oleh hak cipta, atau (dalam kedua kasus)  kami dapat menyimpan 

informasi lebih lama jika terjadi masalah yang berkaitan dengan Video Anda atau 

penyertaannya dalam Film atau Situs Web Film apa pun (dalam hal ini informasi akan 

disimpan selama masih relevan).  

(ii) Terlepas dari apakah Video Anda dipilih untuk dimasukkan ke dalam Film atau Situs 

Web Film apa pun, kami dan para mitra, distributor, dan pemegang lisensi yang terlibat 

dalam produksi, publikasi, promosi, pemasaran, penyediaan dan eksploitasi Film, Situs 

Web Film apa pun, atau proyek audiovisual serupa di masa depan mungkin ingin 

menghubungi Anda di masa mendatang melalui surel untuk (A) memberi Anda 

pembaruan dan informasi lain yang berkaitan dengan Film atau Situs Web Film apa pun, 

termasuk misalnya informasi tentang pemutaran perdana dan pemutaran Film dan (B) 

mengundang Anda untuk berkontribusi pada proyek audiovisual serupa. Jika kami 

melakukannya, kami akan menggunakan nama dan alamat surel Anda untuk tujuan ini, 

atas dasar bahwa hal tersebut diperlukan untuk keperluan kepentingan sah kami dalam 

mempromosikan dan memproduksi Film dan proyek audiovisual serupa lainnya di masa 

depan, tetapi Anda dapat memilih untuk keluar dengan mencentang kotak yang relevan 

yang terletak di Situs Mikro Film untuk menunjukkan bahwa Anda tidak ingin menerima 

surel semacam itu, dan semua surel yang kami kirimkan kepada Anda di masa depan 

(selain yang terkait dengan Video Anda untuk Film atau Situs Web Film apa pun) akan 

berisi tautan untuk keluar dan tidak mendapatkan kontak semacam itu lagi dari kami. 

Kecuali Anda memilih untuk keluar, kami akan menyimpan nama dan alamat surel Anda 

selama masih relevan untuk melakukan hal tersebut. 

(iii) Pada akhir periode yang ditunjukkan di atas, dalam kasus-kasus tertentu penghapusan 

data secara fisik mungkin tidak dapat dilakukan (misalnya, jika disimpan di peladen 

eksternal yang aman), dalam hal ini kami akan mengambil langkah-langkah yang sesuai 

untuk memastikan data tersebut tidak tersedia untuk digunakan kembali atau 

diungkapkan kepada pihak ketiga. 

(e) Hak-hak Anda sebagai subjek data 

Sebagai subjek data, Anda memiliki hak-hak tertentu termasuk: 

(i) hak untuk mengakses informasi tentang Anda yang disimpan; 

(ii) hak untuk meminta kami untuk tidak memproses data pribadi Anda untuk tujuan 

pemasaran; 

(iii) hak untuk meminta kami memperbaiki data pribadi tentang Anda yang tidak akurat; 

(iv) hak untuk menerima data pribadi Anda dalam format yang terstruktur, umum 

digunakan dan dapat dibaca oleh mesin dan untuk mengirimkan data ke pengontrol lain 

tanpa hambatan (portabilitas data); 

(v) hak untuk meminta pembatasan data pribadi tentang diri Anda yang tidak akurat, 

diproses secara tidak sah, atau tidak lagi diperlukan; 
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(vi) hak untuk meminta penghapusan data pribadi mengenai diri Anda yang tidak perlu 

diproses lagi, atau kepentingan sah yang kami miliki dalam memproses data Anda 

ditimpa oleh kepentingan, hak, dan kebebasan Anda sebagai subjek data; 

(vii) jika pemrosesan data pribadi Anda didasarkan pada persetujuan yang Anda berikan, 

Anda memiliki hak untuk menarik persetujuan itu kapan saja; dan 

(viii) hak untuk mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas (Kantor Komisaris Informasi 

Britania Raya). 

(f) Kuki 

Situs Web Film menggunakan kuki dan teknologi serupa dari Google Analytics, tag Google, Tag 

Floodlight, dan tag Urchin Traffic Monitor, dengan persetujuan Anda. Ini memungkinkan kami untuk 

menganalisis lalu lintas ke situs, dan mengoptimalkan situs untuk menghasilkan pengalaman 

pengguna yang terbaik.  

Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang teknologi-teknologi tersebut di 

https://policies.google.com/technologies/cookies. 

(g) Informasi lebih lanjut 

Jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan mengenai penggunaan informasi pribadi Anda 

oleh kami, silakan hubungi kami melalui email ke: privacylifeinaday@gmail.com atau kirim surat 

kepada kami di: RSA1-LIAD2020 Limited, 42-44 Beak Street, London, W1F 9RH, Inggris. 

RSA1-LIAD2020 Limited, terdaftar di Inggris dan Wales, nomor register perusahaan 12579153, 

kantor terdaftar 42-44 Beak Street, London, W1F 9RH, Inggris. 

(h) Definisi yang digunakan dalam Pemberitahuan Perlindungan Data ini 

"Izin Penggunaan Penampilan": izin penggunaan yang ditandatangani oleh seseorang yang tampil 

secara dapat dikenali dalam Video (dan, jika berlaku, orang tua atau 

wali sah mereka) 

“Perlindungan Privasi UE-AS”: lihat https://www.privacyshield.gov/ 

"Klausul kontrak model UE": lihat https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/international-dimension-data-protection/standard-

contractual-clauses-scc_en 

"Situs Mikro Film": situs mikro khusus untuk Film yang beralamat di lifeinaday.youtube 

"Izin Penggunaan Pembuat Film": izin penggunaan yang ditandatangani oleh Anda sebagai pembuat 

film 

"Situs Web Film": Situs Mikro Film dan situs web lain yang dimiliki oleh kami atau pihak yang kami 

tunjuk, pemegang lisensi atau penerus yang terkait (secara 

keseluruhan atau sebagian) dengan Film termasuk namun tidak 

terbatas pada kanal YouTube yang beralamat di 

www.youtube.com/lifeinaday 

"Izin Penggunaan Lokasi": izin penggunaan lokasi yang ditandatangani oleh pemilik lokasi apa pun 

yang muncul dalam Video Anda 

mailto:privacylifeinaday@gmail.com
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"Video": sebuah video (yang memuat gambar bergerak atau suara, atau gambar bergerak saja, atau 

suara saja, yang tunduk kepada batasan-batasan di dalam Ketentuan 

Resmi) yang difilmkan atau direkam pada tanggal 25 Juli 2020, 

termasuk semua atau sebagian dari video tersebut dan materi apa 

pun yang kemudian dikirimkan kepada kami yang berhubungan 

dengan video tersebut misalnya versi yang lebih panjang 


