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"YAŞAMIN BİR GÜNÜ – 2020" 

FİLM YAPIMCILARI İÇİN VERİ KORUMA BİLDİRİMİ 

 

Yürürlükteki Birleşik Krallık Veri Koruma mevzuatının ("GDPR" olarak bilinen AB Genel Veri Koruma 

Yönetmeliğini içerir) amaçları doğrultusunda, “YAŞAMIN BİR GÜNÜ - 2020" film projesi ile bağlantılı 

olarak sizden toplanan herhangi bir kişisel bilgi için veri sorumlusu (bu Veri Koruma Bildiriminde “Film" 

olarak anılacaktır) RSA1 - LIAD2020 Limited'dir (bu Veri Koruma Bildiriminde “biz", “bize", "bizi" veya 

"bizim" olarak anılacaktır). Hakkımızda daha ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir. 

Bu Veri Koruma Bildiriminde kullanılan belirli kelimeler LIAD2020 Resmi Şartlarında ("Resmi Şartlar") 

tanımlandığı gibidir ve başvuru kolaylığı amacıyla bu Veri Koruma Bildiriminin sonunda listelenmiştir. 

Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili aşağıdaki bilgilere dikkat edin: 

(a) Film Yapımcısı olarak sizden topladığımız bilgiler 

(i) Videonuzu Film Mikrositesine gönderirken, Videonuzu Resmi Şartlar uyarınca 

göndermeye uygun olduğunuzu doğrulamamız ve Videonuzun olası bir Film veya Film 

Web Sitesine dahil edilmesi için geçici olarak seçilip seçilmediği konusunda sizinle 

iletişime geçmemiz için aşağıdaki kişisel bilgileri vermenizi rica ederiz: 

• tam adınız, 

• 18 yaşından küçük olup olmadığınız (veya ikamet ettiğiniz ülkede 18 yaşından 

büyükse reşit olma yaşının altında olup olmadığınız),  

• e-posta adresiniz,  

• iletişim için telefon numaranız,  

• ikamet ettiğiniz ülke ve  

• Videonuzun çekildiği ve/veya kaydedildiği ülke. 

(ii) Videonuzda yer alan kişilerle, Yayınlama İzinlerini size elektronik olarak göndermek 

üzere paylaşmak için bir elektronik bağlantı elde etmek amacıyla 

www.getreleaseform.com web sitesini ("İzin Web Sitesi") ziyaret ederseniz, Videonuzda 

görünen kişilerle paylaşabilmeniz için size elektronik bir bağlantı gönderebilmemiz için 

ihtiyaç duyduğumuz aşağıdaki kişisel bilgileri bize sağlamanızı rica ederiz: 

• tam adınız, 

• e-posta adresiniz. 

(iii) Videonuz ve Videonuzun dijital dosyasına gömülü herhangi bir veri, resminiz, sesiniz, 

adınız, yaşınız, cinsiyetiniz, konuştuğunuz dil(ler), konumunuz ve hakkınızdaki diğer 

kişisel bilgiler gibi sizinle ilgili kişisel bilgiler içerebilir. 

(iv) Videonuz geçici olarak Filme veya Film Web Sitesine dahil edilmek üzere seçildiyse veya 

Videonuzun Filme veya Film Web Sitesine dahil edilmesi olasılığını değerlendirmek için 

sizden daha fazla bilgi veya materyal istiyorsak (bunu yapma yükümlülüğü olmaksızın), 

sizden Videonuzun fiziksel bir kopyasını veya başka bir dijital kopyasını (veya daha 



 

19254794.1 
235707-10001 

2 

yüksek çözünürlüklü bir kopyasını) ve Videonuzun kullanımına ilişkin Film Yapımcısı İzni 

gibi ek belgeleri ve uygun olduğu hallerde Video ve/veya Mekan İzninizde (Videonuzu 

Film Mikrositesine gönderme noktasında bunları bize zaten sağlamadıysanız) ve/veya 

diğer geçerli izinlerde tanınabilir şekilde görünen kişilerden Yayınlama İzinlerini almak 

da dahil olmak üzere, bize verdiğiniz e - posta adresi ve/veya telefon numarası 

aracılığıyla sizinle iletişime geçebiliriz. Ayrıca, bu noktada, Resmi Şartları uygulamak ve 

(Filmin distribütörleri ve lisansiyeleri ve Film için sigortacılar tarafından gerekli 

görüldüğünde) gönderimleri Filme dahil edilen tüm kullanıcıların kimliğini belirlemeye 

yardımcı olmak amacıyla kullanacağımız ev adresinizi vermenizi isteyeceğiz. Ayrıca, söz 

konusu Yayınlama İzinlerinin ve Mekan İzinlerinin ilgili olduğu Videoyu tanımlamak için 

bize gönderdiğiniz Yayınlama İzinlerinde ve Mekan İzinlerinde adınızı vermenizi rica 

ediyoruz. 

(v) Film veya herhangi bir Film Web Sitesi ile bağlantılı olarak bu tür bilgileri sağlamayı kabul 

etmeniz şartıyla sizden başka kişisel bilgileri toplayabiliriz.  

(b) Bilgilerin nasıl kullanıldığı ve yasal dayanak 

(i) Sizden topladığımız veya Videonuzda sunduğunuz kişisel bilgileri, sizinle yaptığımız 

sözleşmenin yerine getirilmesi ve Film ve herhangi bir Film Web Sitesinin üretilmesi, 

kullanıma sunulması ve kullanılmasına ilişkin meşru menfaatlerimiz için gerekli olması 

şartıyla, Resmi Şartlar kapsamındaki haklarımızı ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek 

için kullanacağız. 

(ii) Ayrıca, kişisel bilgilerinizi, Film ve herhangi bir Film Web Sitesinin üretilmesi ve 

kullanıma sunulmasında meşru menfaatlerimiz için gerekli olduğu temelinde, aldığımız 

her türlü soru veya şikayete yanıt vermek ve her türlü hukuki ihtilafı ele almak için de 

kullanacağız. 

(iii) Bağlı olduğumuz yasal bir yükümlülüğe (örneğin, bir mahkeme kararı ile bunu yapmamız 

gerekiyorsa) uymak için gerekli olması halinde veya meşru menfaatlerimiz için bunun 

yapılmasının gerekmesi temelinde (örneğin, ilgili İzni uygulamak için) sizden gelen veya 

sizin hakkınızdaki bilgileri ifşa edebiliriz. Bu, yasal tavsiye ve uygulama amacıyla diğer 

şirketler ve kuruluşlarla bilgi alışverişini de içerebilir. 

(iv) İş varlıklarımızın tamamını veya büyük bir kısmını başka bir şirkete devredersek, o şirket 

topladığımız kişisel bilgileri elde edecek ve işimizi devretmede meşru menfaatlerimiz 

için gerekli olması temelinde bu kişisel bilgilerle ilgili hak ve yükümlülükleri 

üstlenecektir. 

(v) İzninizle, Film veya herhangi bir Film Web Sitesi ile bağlantılı olarak sizden diğer kişisel 

bilgileri toplarsak, bu bilgileri yalnızca bu onaya dayanarak kullanacağız.  

(vi) Yukarıda ve aşağıdaki (c) paragrafında belirtilenler dışında, sizden topladığımız kişisel 

bilgilerin hiçbirini hiçbir üçüncü tarafa satmayacak veya ifşa etmeyeceğiz. 

(c) Bilgilerinizi kimlerle paylaşıyoruz 

(i) Filmi ve herhangi bir Film Web Sitesini üretmek, dağıtmak, tanıtmak, pazarlamak, 

kullanıma sunmak, kullanmak ve kişisel verilerinizi toplamak için, üçüncü taraf 

tedarikçilerin, içerik barındırma hizmetleri sağlayıcılarının, iş ortaklarının, 

distribütörlerin ve lisansiyelerin (örneğin, Google ve herhangi bir Film Web Sitesinde yer 
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alan diğer üçüncü taraf tedarikçilerin, İzin Web Sitesinin operatörlerinin veya İzin 

formlarının elektronik kopyalarını yayınlayan, toplayan ve/veya işleyen diğer dijital 

platformların ve Filmin dağıtımı, tanıtımı, pazarlaması, kullanıma sunulması ve kullanımı 

ile ilgili herhangi bir üçüncü tarafın) girdi ve/veya ruhsat veya lisans haklarını 

kullanacağız. Bu, iletişim bilgilerinizin bu tür üçüncü taraflara ifşa edilmesinin yanı sıra, 

filmin ve herhangi bir Film Web Sitesinin üretimi, dağıtımı, tanıtımı, promosyonu, 

pazarlanması, kullanıma sunulması ve/veya kullanımı ile ilgili sizin hakkınızda daha fazla 

kişisel bilginin (Videoda yer alan kişisel verileriniz dahil olmak üzere) ifşa edilmesini 

gerektirebilir. Buna, Film için tanıtım, promosyon ve pazarlamaya katılmanız için 

potansiyel fırsatlar da dahil olup gereklilik bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca, sizin 

tarafınızdan sağlanan veya onaylanan izinleri (bu izinlerde yer alan kişisel veriler de dahil 

olmak üzere), Filmdeki tüm gerekli haklara sahip olduğumuzu kanıtlamak için Filmin 

distribütörleri ve lisansiyeleri ve film için sigorta şirketleri ile de paylaşabiliriz. Bu bilgiler 

elektronik ortamda (e-posta veya başka bir yolla) aktarılabilir, ancak bu tür bilgileri 

yalnızca gizli olarak ve kişisel bilgilerinizin güvenliğini koruyacak şekilde üçüncü taraflara 

sağlayacağız. 

(ii) Kullandığımız üçüncü taraf tedarikçiler, distribütörler ve lisansiyelerden bazıları, her 

zaman İngiltere ile aynı Veri Koruma yasalarına sahip olmayan Avrupa dışındaki 

ülkelerde (Avustralya ve ABD gibi) bulunabilir. Ancak, bu durumda, bilgilerinizin 

yeterince korunmasını ve veri sahipleri için uygulanabilir hakların ve etkili yasal yolların 

mevcut olmasını sağlamak için uygun (AB - ABD Gizlilik Kalkanına veya AB model 

sözleşme maddelerine veya başka bir şekilde) olmasını sağlayacağız. 

(d) Kişisel bilgileri ne kadar süreyle saklıyoruz? 

(i)  İzin Web Sitesini ziyaret ederken veya Videonuzu Film Mikro Sitesine gönderirken veya 

Videonuz Film veya herhangi bir Film Web Sitesine dahil edilmek üzere 

değerlendirilirken Videonuzda yer alan kişisel bilgileriniz ile Videonuzun dijital dosyasına 

gömülü tüm verileriniz (ancak aşağıdaki alt paragraf (ii )'ye tabi olarak) 12 ay boyunca 

saklanacaktır veya daha sonra ilgili Video, Film veya ilgili Video telif hakkı ile korunduğu 

sürece veya herhangi bir Film Web Sitesine dahil edilmek üzere seçilirse (her iki 

durumda da) veya bir Video veya Film veya herhangi bir Film Web Sitesine dahil 

edilmesiyle ilgili sorunlar ortaya çıktığında (bu durumda bilgiler ilgili olduğu sürece 

saklanacaktır) daha uzun süre saklanacaktır.  

(ii) Videonuzun Filme veya herhangi bir Film Web Sitesine dahil edilmesi için seçilip 

seçilmediğinden bağımsız olarak, biz ve Filmin yapım, tanıtım, pazarlama, kullanıma 

sunulması ve kullanılmasında yer alan ortaklarımız, distribütörlerimiz ve lisans 

sahiplerimiz, herhangi bir Film Web Sitesi veya gelecekteki benzer görsel - işitsel 

projeler, (A) size Filmle veya herhangi bir Film Web Sitesiyle ilgili güncellemeleri ve diğer 

bilgileri, örneğin filmin galaları ve gösterimleri hakkında bilgiler vermek ve (B) benzer 

bir görsel - işitsel projeye katkıda bulunmaya davet etmek için e-posta yoluyla sizinle 

iletişime geçmeyi isteyebiliriz. Bunu yaparsak, gelecekte Filmi ve benzeri görsel - işitsel 

projeleri tanıtmak ve üretmek için meşru menfaatlerimiz doğrultusunda gerekli olması 

temelinde, adınızı ve e-posta adresinizi bu amaçla kullanacağız. Ancak bu tür e-postaları 

almak istemediğinizi belirtmek için Film Mikrositesinde bulunan ilgili kutuyu 

işaretleyerek bunu devre dışı bırakabilirsiniz, ayrıca gelecekte size göndereceğimiz tüm 

e-postalar (Film için Videonuz veya herhangi bir Film Web Sitesi ile ilgili olanlar hariç) bu 
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tür bir iletişimden vazgeçme bağlantısı içerecektir. Siz vazgeçmedikçe ve konuyla alakası 

kesilmedikçe adınızı ve e-posta adresinizi saklayacağız. 

(iii) Yukarıda belirtilen sürelerin sonunda, belirli durumlarda verilerin fiziksel olarak 

silinmesi mümkün olmayabilir (örneğin, güvenli bir harici sunucuda saklandığı 

durumlarda), bu durumda verilerin yeniden kullanılmamasını veya üçüncü taraflara 

açıklanmamasını sağlamak için uygun adımları atacağız. 

(e) Veri sahibi olarak haklarınız 

Veri sahibi olarak aşağıdakileri içeren belirli haklara sahipsiniz: 

(i) hakkınızda tutulan bilgilere erişim hakkı; 

(ii) kişisel verilerinizi pazarlama için kullanmamamızı isteme hakkı; 

(iii) hakkınızdaki yanlış kişisel verileri düzeltmemizi isteme hakkı; 

(iv) kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından 

okunabilen bir formatta alma ve verileri engellenmeksizin başka bir kontrolöre iletme 

hakkı (veri taşınabilirliği); 

(v) kendinizle ilgili yanlış, hukuka aykırı olarak işlenmiş veya artık gerekli olmayan kişisel 

verilerin kısıtlanmasını isteme hakkı; 

(vi) işlemenin artık gerekli olmadığı veya verilerinizin işlenmesinde sahip olduğumuz meşru 

menfaatlerin veri sahibi olarak menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlükleriniz tarafından 

geçersiz kılındığı durumlarda kendinizle ilgili kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı; 

(vii) kişisel verilerinizin işlenmesinin verdiğiniz bir onaya dayandığı durumlarda, bu onayı 

istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz; ve 

(viii) denetleyici otoriteye (Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisi) şikayette bulunma hakkı. 

(f) Çerezler 

Film Web Sitesi, sizin de onayınızla Google Analytics, Google etiketleri, Floodlight etiketleri ve Urchin 

Traffic Monitor etiketlerindeki çerezleri ve benzer teknolojileri kullanır. Bunlar, sitedeki trafiği analiz 

etmemize ve siteyi en iyi kullanıcı deneyimi sunacak şekilde optimize etmemize olanak tanır.  

Bunlar hakkında daha fazla bilgiyi  https://policies.google.com/technologies/cookies adresinde 

bulabilirsiniz. 

(g) Ek bilgiler 

Kişisel verilerinizin kullanımı hakkındaki sorularınız veya istekleriniz için lütfen 

privacylifeinaday@gmail.com adresine e-posta göndererek ya da RSA1-LIAD2020 Limited, 42-

44 Beak Street, London, W1F 9RH, England adresine posta göndererek bizimle iletişime geçin. 

RSA1-LIAD2020 Limited; İngiltere ve Galler'de tescillidir; sicil numarası: 12579153; tescilli şirket 

merkezi: 42-44 Beak Street, London, W1F 9RH, England. 

(h) Bu Veri Koruma Bildiriminde kullanılan tanımlar 

"Yayınlama İzni": Videonuzda tanınabilir şekilde görünen bir kişiden (ve varsa, 

ebeveyninden veya yasal vasisinden) alınan imzalı izin 

mailto:privacylifeinaday@gmail.com
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"AB-ABD Gizlilik Kalkanı”: bkz. https://www.privacyshield.gov/ 

"AB modeli sözleşme maddeleri": bkz. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

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

contractual-clauses-scc_en 

"Film Mikrositesi": lifeinaday.youtube adresinde bulunan Film için hazırlanmış özel 

mikrosite 

"Film Yapımcısı İzni": Film yapımcısı olarak sizden alınan imzalı izin 

"Film Web Sitesi": www.youtube.com/lifeinaday adresinde bulunan YouTube kanalı 

dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Film Mikrositesi ve bizim 

veya devralanlarımızın, lisansiyelerimizin veya hukuki haleflerimizin 

mülkiyetindeki Filmle ilgili (tamamen veya kısmen) diğer web siteleri 

"Mekan İzni": Videonuzda görünen herhangi bir mekanın sahibinden alınan imzalı 

mekan izni 

"Video": 25 Temmuz 2020'de çekilen veya kaydedilen bir video (hareketli 

görüntüler ve ses içeren veya Resmi Şartlardaki kısıtlamalara tabi 

olarak sadece hareketli görüntüler veya sadece ses içeren), bu tür 

videoların tümü veya bir kısmı ve daha sonra video ile bağlantılı 

olarak bize gönderilen herhangi bir materyal (örneğin daha uzun bir 

kurgu) dahildir 


