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“LIFE IN A DAY – 2020” 

PRIVACYVERKLARING VOOR FILMPRODUCENTEN 

 

Ten doel van de van toepassing zijnde Britse wetgeving inzake gegevensbescherming (waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, bekend als de "AVG"), de 

verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die over u zijn verzameld in verband met 

het filmproject "LIFE IN A DAY - 2020" (in deze Privacyverklaring de "Film" genoemd) is RSA1-LIAD2020 

Limited (in deze Privacyverklaring "wij", "ons" of "onze" genoemd). Meer informatie over ons vindt u 

hieronder. 

Bepaalde woorden die in deze Privacyverklaring worden gebruikt, zijn overeenkomstig de Officiële 

Voorwaarden voor LIAD2020 ("Officiële Voorwaarden") gedefinieerd en gemakshalve sommen wij 

deze op aan het einde van deze Privacyverklaring. 

Let op de volgende informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens: 

(a) Gegevens die we over u als Filmmaker verzamelen 

(i) Wanneer u uw Video indient op de Filmmicrosite, vragen we u om de volgende 

persoonsgegevens te verstrekken, die we nodig hebben om vast te stellen dat u voldoet 

aan de eisen om uw Video in te dienen onder de Officiële Voorwaarden, en om contact 

met u op te nemen als uw Video voorlopig is geselecteerd voor mogelijke opname in de 

Film of op een Filmwebsite: 

• uw volledige naam, 

• bevestiging dat u ten minste 18 jaar oud bent (en de wettelijke leeftijd voor 

meerderjarigheid in uw land van verblijf hebt bereikt, indien deze boven de 18 jaar 

ligt),  

• uw e-mailadres,  

• uw telefoonnummer,  

• uw land van verblijf, en  

• het land waarin uw Video is gefilmd en/of opgenomen. 

(ii) Als u de website www.getreleaseform.com (de “Vrijwaringsverklaringwebsite”) 

bezoekt om een elektronische link op te vragen om met de mensen te delen, die in uw 

video voorkomen, zodat die personen u elektronisch Vrijwaringsverklaringen voor 

portretten kunnen toesturen,  vragen we u om de volgende persoonsgegevens te 

verstrekken, die we nodig hebben om u een elektronische link te kunnen sturen om te 

delen met de personen die in uw Video voorkomen: 

• uw volledige naam, 

• uw e-mailadres. 

(iii) Uw Video zelf en alle gegevens die zijn ingesloten in het digitale bestand van de Video, 

kunnen persoonsgegevens over u bevatten, zoals uw beeltenis, stem, naam, leeftijd, 

geslacht, gesproken taal of talen, locatie en andere persoonsgegevens over u. 
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(iv) Als uw Video voorlopig is geselecteerd voor mogelijke opname in de Film of op een 

Filmwebsite of als we meer informatie of materiaal van u nodig hebben om uw Video 

te overwegen voor mogelijke opname in de Film of op een Filmwebsite (zonder enige 

verplichting om dit daadwerkelijk te doen), kunnen we contact met u opnemen via het 

e-mailadres en/of telefoonnummer dat u ons hebt gegeven voor doeleinden die 

verband houden met de Film of Filmwebsites, inclusief het verkrijgen van een fysieke 

kopie van uw Video of een andere digitale kopie (of een kopie in hogere resolutie) van 

uw Video en aanvullende documentatie over het gebruik van uw Video, zoals een de 

Vrijwaringsverklaring voor Filmproducenten, en, indien van toepassing, 

Vrijwaringsverklaringen voor portretten van personen die herkenbaar in uw Video 

verschijnen, en/of Vrijwaringsverklaringen voor locaties (tenzij u deze al aan ons heeft 

opgestuurd wanneer u uw Video op de Filmmicrosite indiende) en/of andere van 

toepassing zijnde vrijwaringsverklaringen. We zullen u hier ook vragen om uw 

woonadres op te geven, dat we zullen gebruiken voor het toepassen of afdwingen van 

de Officiële Voorwaarden, indien dit noodzakelijk zou zijn en (waar vereist door 

distributeurs en licentiehouders van de Film en verzekeraars voor de Film) voor het 

assisteren bij het vaststellen van de identiteiten van alle gebruikers wiens inzendingen 

in de Film zijn opgenomen. We vragen u ook om uw naam op te geven in de 

Vrijwaringsverklaring voor portretten en locaties die u bij ons indient, zodat wij de 

relevante Video kunnen identificeren waarop dergelijke Vrijwaringsverklaringen voor 

portretten en locaties betrekking hebben. 

(v) We kunnen andere persoonsgegevens over u verzamelen in verband met de Film of een 

Filmwebsite, maar alleen als u toestemming geeft om dergelijke gegevens te 

verstrekken. 

(b) Hoe we uw gegevens gebruiken en de rechtsgrond 

(i) We zullen de persoonsgegevens die we over u verzamelen of die u in een Video 

verstrekt, gebruiken om onze rechten uit te oefenen en onze verplichtingen na te 

komen onder de Officiële Voorwaarden, op basis van het feit dat dit noodzakelijk is voor 

de uitvoering van het contract dat we met u hebben en onze gerechtvaardigde 

belangen bij het produceren, beschikbaar stellen en exploiteren van de Film en 

Filmwebsites. 

(ii) We zullen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te reageren op vragen of klachten 

die we ontvangen en om juridische geschillen te behandelen, op basis van het feit dat 

dit nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen bij het produceren en beschikbaar 

maken van de Film en Filmwebsites. 

(iii) We kunnen gegevens van of over u bekendmaken als dit nodig is om te voldoen aan 

een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld als we daartoe 

verplicht zijn door een gerechtelijk bevel), of omdat het noodzakelijk is voor onze 

gerechtvaardigde belangen om dit te doen (bijvoorbeeld om de Officiële Voorwaarden 

toe te passen of af te dwingen). Dit kan ook het uitwisselen van informatie met andere 

bedrijven en organisaties omvatten voor juridisch advies en rechtshandhaving. 

(iv) Indien wij al of bijna al onze ondernemingsactiva aan een ander bedrijf overdragen, zal 

dat bedrijf de door ons verzamelde persoonsgegevens verwerven en de rechten en 

verplichtingen met betrekking tot die persoonsgegevens op zich nemen, op de basis dat 
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dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen bij de overdracht van onze 

onderneming. 

(v) Indien we met uw toestemming andere persoonsgegevens over u verzamelen in 

verband met de Film of Filmwebsites, zullen wij deze alleen op grond van die 

toestemming gebruiken.  

(vi) Behalve zoals hierboven en in het onderstaande lid (c) uiteengezet, zullen wij geen door 

ons over u verzamelde persoonsgegevens verkopen of bekendmaken aan derde 

partijen. 

(c) Met wie wij uw gegevens delen 

(i) Om de Film en Filmwebsites te produceren, te distribueren, te publiceren, te promoten, 

te vermarkten, beschikbaar te maken en te exploiteren en/of om uw persoonsgegevens 

te verzamelen, zullen we gebruik maken van de input van en/of rechten toekennen of 

in licentie geven aan externe leveranciers, leveranciers van contenthostingdiensten, 

partners, distributeurs en licentiehouders (bijvoorbeeld Google en andere externe 

leveranciers die betrokken zijn bij een Filmwebsite, exploitanten van de 

Vrijwaringsverklaringwebsite of andere digitale platforms die elektronische kopieën 

van vrijwaringsformulieren uitgeven, verzamelen en/of verwerken, en enige derde 

partij die betrokken is bij de distributie, publicatie, promotie, vermarkting, beschikbaar 

maken en exploitatie van de Film op YouTube, enig andere Google-dienst en in alle 

andere media wereldwijd). Dit kan de bekendmaking van uw contactgegevens aan 

dergelijke derde partijen vereisen, evenals verdere persoonsgegevens over u (inclusief 

al uw persoonsgegevens die de Video bevat) die relevant zijn voor het produceren, 

distribueren, publiceren, promoten, vermarkten, het beschikbaar maken en/of 

exploiteren van de Film en Filmwebsites, inclusief maar niet beperkt tot mogelijke 

kansen voor u om deel te nemen aan publiciteit, promotie en marketing voor de Film. 

We kunnen ook elk door u verstrekte vrijwaringsformulier (inclusief de 

persoonsgegevens die in dergelijke vrijwaringsverklaringen zijn opgenomen) delen met 

distributeurs en licentiehouders van de Film en verzekeraars voor de Film om te 

bewijzen dat wij alle noodzakelijke rechten voor de Film bezitten. Deze informatie kan 

elektronisch worden overgedragen (per e-mail of anderszins), maar we zullen dergelijke 

informatie alleen op vertrouwelijke basis aan derde partijen verstrekken en op een 

manier die de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgt. 

(ii) Sommige externe leveranciers, distributeurs en licentiehouders die we gebruiken, 

kunnen zich in landen buiten Europa (zoals Australië en de VS) bevinden, die niet altijd 

dezelfde standaarden hanteren qua gegevensbeschermingswetgeving als het VK. In dit 

geval zullen we er echter voor zorgen dat gepaste clausules (op basis van het EU-VS-

privacyschild, of de EU-modelcontractclausules of anderszins) opgenomen worden om 

te verzekeren dat uw gegevens adequaat worden beschermd, en dat afdwingbare 

rechten en effectieve rechtsmiddelen beschikbaar zijn voor betrokkenen. 

(d) Hoelang bewaren we persoonsgegevens? 

(i) We bewaren de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u de 

Vrijwaringsverklaringwebsite bezoekt of uw Video indient bij de Filmmicrosite of terwijl 

uw Video wordt overwogen voor opname in de Film of op een Filmwebsite, en alle 

persoonsgegevens over u in uw video en alle gegevens ingebed in het digitale bestand 
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van uw Video gedurende 12 maanden (maar onderhevig aan lid (ii) hieronder) of als uw 

Video vervolgens wordt geselecteerd voor opname in de Film of een Filmwebsite, 

zolang de Film of de relevante Video auteursrechtelijk is beschermd, of (in beide 

gevallen) langer in het geval van problemen met betrekking tot uw Video of de opname 

ervan in de Film of op een Filmwebsite (in welk geval de gegevens worden bewaard 

zolang deze relevant zijn).  

(ii) Ongeacht of uw Video wordt geselecteerd voor opname in de Film of op een 

Filmwebsite, kunnen wij en onze partners, distributeurs en licentiehouders die 

betrokken zijn bij het produceren, publiceren, promoten, vermarkten, beschikbaar 

maken en exploiteren van de Film, Filmwebsites of enig toekomstig soortgelijk 

audiovisueel project, contact met u willen opnemen in de toekomst via e-mail om (A) u 

updates en andere informatie te verstrekken met betrekking tot de Film of 

Filmwebsites, waaronder bijvoorbeeld informatie over premières en vertoningen van 

de Film en (B) u uit te nodigen om bij te dragen aan een soortgelijk audiovisueel project. 

Als we dat doen, zullen we uw naam en e-mailadres voor dit doel gebruiken, omdat dit 

noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen bij het promoten en produceren 

van de Film en elk ander soortgelijk audiovisueel project in de toekomst, maar u kunt 

zich hiervoor afmelden door het relevante vakje op de Filmmicrosite aan te vinken om 

aan te geven dat u dergelijke e-mails niet wenst te ontvangen, en alle e-mails die we u 

in de toekomst sturen (behalve in verband met uw Video voor de Film of een 

Filmwebsite) zullen een link bevatten waarmee u zich kunt afmelden voor verdere 

berichten van ons. Tenzij u zich afmeldt, bewaren we uw naam en e-mailadres zolang 

dit relevant is. 

(iii) Aan het einde van de hierboven aangegeven perioden kan het in bepaalde gevallen niet 

mogelijk zijn om de gegevens fysiek te verwijderen (bijvoorbeeld wanneer ze zijn 

opgeslagen op een beveiligde externe server), in welk geval we passende maatregelen 

zullen nemen om ervoor te zorgen dat deze niet beschikbaar zijn voor hergebruik of 

bekendmaking aan derde partijen. 

(e) Uw rechten als betrokkene 

Als betrokkene heeft u bepaalde rechten, waaronder: 

(i) het recht op toegang tot de informatie die over u wordt bewaard; 

(ii) het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken voor 

marketingdoeleinden; 

(iii) het recht om ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren; 

(iv) het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen 

gebruikt en voor machines leesbaar formaat en om de gegevens ongehinderd aan een 

andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen (gegevensoverdraagbaarheid); 

(v) het recht om te vragen om beperking van persoonsgegevens over uzelf die onjuist, 

onrechtmatig verwerkt of niet langer vereist zijn; 

(vi) het recht om te vragen om verwijdering van persoonsgegevens over uzelf wanneer 

verwerking niet langer nodig is of wanneer uw belangen, rechten en vrijheden als 
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betrokkene zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen die we hebben bij het 

verwerken van uw gegevens; 

(vii) wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een toestemming 

die u heeft gegeven, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken; 

en 

(viii) het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie (UK Information 

Commissioner’s Office). 

(f) Cookies 

De Filmwebsite maakt met uw toestemming gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën van 

Google Analytics, Google Tags, Floodlight Tags en Urchin Traffic Monitor Tags. Hiermee kunnen we 

het verkeer naar de website analyseren en de website optimaliseren voor de beste gebruikerservaring.  

U kunt meer informatie hierover vinden op https://policies.google.com/technologies/cookies. 

(g) Verdere informatie 

Als u vragen of verzoeken heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact 

met ons op per e-mail via privacylifeinaday@gmail.com of stuur een brief naar RSA1-LIAD2020 

Limited, 42-44 Beak Street, Londen, W1F 9RH, Engeland, VK. 

RSA1-LIAD2020 Limited, geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 12579153, met zijn 

maatschappelijke zetel te 42-44 Beak Street, Londen, W1F 9RH, Engeland, VK. 

(h) Definities die in deze Privacyverklaring worden gebruikt 

"Vrijwaringsverklaring voor portretten": ⇥ een ondertekende vrijwaringsverklaring van een persoon 

die herkenbaar in uw Video verschijnt (en, indien van toepassing, zijn 

ouder of wettelijke voogd) 

"EU-VS-privacyschild": ⇥ zie https://www.privacyshield.gov/ 

"EU-modelcontractclausules": ⇥ zie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

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

contractual-clauses-scc_en 

"Filmmicrosite": ⇥ de speciale microsite voor de Film op lifeinaday.youtube 

"Vrijwaringsverklaring voor filmproducenten": ⇥ een ondertekende vrijwaringsverklaring van u als 

filmproducent 

"Filmwebsite": ⇥ de Filmmicrosite en elke andere website die eigendom is van ons of een van onze 

rechtverkrijgenden, licentiehouders of rechtsopvolgers en die 

(geheel of gedeeltelijk) betrekking heeft op de Film, inclusief maar 

niet beperkt tot het YouTube-kanaal op 

www.youtube.com/lifeinaday 

"Vrijwaringsverklaring voor locaties": ⇥ een ondertekende vrijwaringsverklaring voor locaties van de 

eigenaar van een locatie die in uw Video voorkomt 

"Video": ⇥ een video (met bewegende beelden en geluid, alleen bewegende beelden of alleen 

geluid, onderworpen aan de beperkingen in de Officiële 

mailto:privacylifeinaday@gmail.com
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Voorwaarden) gefilmd of opgenomen op 25 juli 2020, inclusief een 

of meerdere delen van dergelijke video's en elk materiaal dat 

vervolgens naar ons wordt gestuurd in verband met de video, 

bijvoorbeeld een langere versie 


