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“LIFE IN A DAY – 2020” 

THÔNG BÁO BẢO VỆ DỮ LIỆU CHO NHÀ LÀM PHIM 

 

Đối với các mục đích của luật Bảo vệ dữ liệu hiện hành của Vương quốc Anh (bao gồm cả Quy định 

bảo vệ dữ liệu chung của EU, được gọi là “GDPR”), bên kiểm soát dữ liệu cho bất kỳ thông tin cá nhân 

nào được thu thập từ bạn liên quan đến dự án phim “LIFE IN A DAY – 2020” (được gọi là “Bộ phim” 

trong Thông báo bảo vệ dữ liệu này) là Công ty RSA1-LIAD2020 Limited (được gọi là “chúng tôi” trong 

Thông báo bảo vệ dữ liệu này). Thêm thông tin chi tiết về chúng tôi được đưa ra dưới đây. 

Thông báo bảo vệ dữ liệu này có sử dụng một số từ như được định nghĩa trong các Điều khoản chính 

thức cho LIAD2020 (“Điều khoản chính thức”), và để dễ tham khảo, chúng tôi liệt kê chúng ở cuối 

Thông báo bảo vệ dữ liệu này. 

Xin lưu ý rằng các thông tin sau liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn: 

(a) Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn với tư cách là Nhà làm phim 

(i) Khi bạn gửi Video tới Trang phim, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp những thông tin cá 

nhân sau, và chúng tôi cần các thông tin đó để xác nhận rằng bạn đủ điều kiện gửi Video 

theo Điều khoản chính thức, và để liên hệ với bạn nếu Video của bạn tạm thời được 

chọn để đưa vào Bộ phim hoặc đưa lên Trang web phim: 

• tên đầy đủ của bạn, 

• xác nhận rằng bạn đủ 18 tuổi (và trên độ tuổi trưởng thành hợp pháp tại quốc 

gia cư trú của bạn, nếu độ tuổi đó phải trên 18),  

• địa chỉ email của bạn,  

• số điện thoại liên lạc của bạn,  

• quốc gia cư trú của bạn, và  

• quốc gia nơi bạn quay và/hoặc ghi Video. 

(ii) Nếu bạn truy cập trang web www.getreleaseform.com (“Trang web Xác nhận 

cho phép”) để lấy liên kết điện tử nhằm chia sẻ với những cá nhân xuất hiện 

trong Video của bạn để qua đó họ có thể gửi trực tuyến Xác nhận cho phép xuất 

hiện, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân sau đây, chúng tôi cần 

những thông tin đó để có thể gửi cho bạn một liên kết điện tử để chia sẻ với các 

cá nhân xuất hiện trong Video của bạn: 

• tên đầy đủ của bạn, 

• địa chỉ email của bạn. 

(iii) Bản thân Video của bạn và mọi dữ liệu được nhúng trong tệp kỹ thuật số của Video đó 

có thể chứa thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như hình ảnh, giọng nói, tên, tuổi, giới 

tính, (các) ngôn ngữ bạn dùng, vị trí và các thông tin cá nhân khác về bạn. 

(iv) Nếu Video tạm thời được chọn để đưa vào Bộ phim hoặc trên Trang web phim hoặc 

nếu chúng tôi yêu cầu thêm thông tin hoặc tư liệu từ bạn để duyệt Video để có thể đưa 

vào Bộ phim hoặc đưa lên Trang web phim (mà không có nghĩa vụ phải làm như vậy), 
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chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua địa chỉ email và/hoặc số điện thoại bạn đã cung cấp 

cho chúng tôi, cho các mục đích liên quan tới Bộ phim hoặc bất kỳ Trang web phim nào, 

bao gồm cả việc lấy từ bạn một bản sao vật lý của Video của bạn hoặc một bản sao kỹ 

thuật số khác (hoặc bản sao có độ phân giải cao hơn) của Video của bạn và tài liệu bổ 

sung liên quan đến việc sử dụng Video của bạn, chẳng hạn như Xác nhận cho phép của 

nhà làm phim, và, trong trường hợp áp dụng, Xác nhận cho phép xuất hiện từ các cá 

nhân xuất hiện rõ ràng trong Video và/hoặc Xác nhận cho phép sử dụng vị trí của bạn 

(trừ khi bạn đã cung cấp các tài liệu này cho chúng tôi tại thời điểm bạn nộp Video lên 

Trang phim) và/hoặc các xác nhận cho phép áp dụng khác. Tại thời điểm này, chúng tôi 

cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ nhà để sử dụng cho mục đích áp dụng hoặc thực 

thi các Điều khoản chính thức, nếu được yêu cầu và (trong trường hợp được yêu cầu 

bởi nhà phân phối và bên được cấp phép của Bộ phim và công ty bảo hiểm cho Bộ phim) 

hỗ trợ xác lập danh tính của tất cả người dùng có video được đưa vào trong Bộ phim. 

Chúng tôi cũng yêu cầu bạn cung cấp tên của bạn trong Xác nhận cho phép xuất 

hiện và Xác nhận cho phép sử dụng vị trí mà bạn nộp cho chúng tôi để xác định 

Video có liên quan với Xác nhận cho phép xuất hiện và Xác nhận cho phép sử 

dụng vị trí đó. 

(v) Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân khác từ bạn liên quan đến Bộ phim hoặc 

bất kỳ Trang web phim nào, nhưng chỉ khi bạn đồng ý cung cấp các thông tin đó. 

(b) Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và cơ sở pháp lý 

(i) Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn, hoặc bạn 

cung cấp trong Video của bạn, để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo 

các Điều khoản chính thức, trên cơ sở cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng mà chúng 

tôi có với bạn và lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc sản xuất, cung cấp và khai 

thác Bộ phim và bất kỳ Trang web phim nào. 

(ii) Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để trả lời bất kỳ thắc mắc hoặc 

khiếu nại nào chúng tôi nhận được và để giải quyết mọi tranh chấp pháp lý, trên cơ sở 

cần thiết để phục vụ lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc sản xuất và cung cấp Bộ 

phim và bất kỳ Trang web phim nào. 

(iii) Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin từ hoặc về bạn nếu cần thiết cho việc tuân thủ nghĩa 

vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo (ví dụ: nếu lệnh của tòa án bắt buộc chúng tôi 

phải làm như vậy), hoặc nếu làm như vậy là cần thiết để đạt được các lợi ích hợp pháp 

chúng tôi (ví dụ: để áp dụng hoặc thực thi các Điều khoản chính thức). Điều này cũng có 

thể bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác cho mục đích tư vấn và 

thực thi pháp lý. 

(iv) Nếu chúng tôi chuyển toàn bộ hoặc gần như toàn bộ tài sản kinh doanh của mình cho 

một công ty khác, công ty đó sẽ có được thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập và sẽ 

đảm nhận các quyền và nghĩa vụ đối với thông tin cá nhân đó, trên cơ sở cần thiết nhằm 

đạt được lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc chuyển giao hoạt động kinh doanh. 

(v) Nếu chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khác từ bạn liên quan đến Bộ phim hoặc bất 

kỳ Trang web phim nào với sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó 

theo sự đồng ý đó.  

(vi) Trừ khi được quy định ở trên và trong đoạn (c) dưới đây, chúng tôi sẽ không bán hoặc 

tiết lộ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn cho bên thứ ba. 
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(c) Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai 

(i) Để sản xuất, phân phối, công khai, quảng bá, tiếp thị, cung cấp và khai thác Bộ phim và 

bất kỳ Trang web phim nào và để thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng 

thông tin đầu vào của và/hoặc cấp quyền hoặc cấp phép cho các nhà cung cấp bên thứ 

ba, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ nội dung, đối tác, nhà phân phối và bên được cấp phép 

(ví dụ: Google và các nhà cung cấp bên thứ ba khác có liên quan đến bất kỳ Trang web 

phim nào, nhà điều hành Trang web Xác nhận cho phép hoặc các nền tảng kỹ thuật số 

khác mà phát hành, thu thập và/hoặc xử lý các bản sao điện tử của các mẫu xác nhận 

cho phép và bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc phân phối, công khai, quảng bá, 

tiếp thị, cung cấp và khai thác Bộ phim trên YouTube, bất kỳ dịch vụ nào khác của Google 

và trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác trên toàn thế giới). Điều này có thể 

yêu cầu phải tiết lộ cho các bên thứ ba đó thông tin liên hệ của bạn, cũng như thông tin 

cá nhân khác về bạn (bao gồm mọi dữ liệu cá nhân của bạn có trong Video) có liên quan 

đến việc sản xuất, phân phối, công khai, quảng bá, tiếp thị, cung cấp và/hoặc khai thác 

Bộ phim và bất kỳ Trang web phim nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ hội 

tiềm năng để bạn tham gia vào việc công khai, quảng bá và tiếp thị cho Bộ phim. Chúng 

tôi cũng có thể chia sẻ bất kỳ mẫu xác nhận cho phép nào do bạn cung cấp hoặc phê 

duyệt (bao gồm cả dữ liệu cá nhân có trong xác nhận cho phép đó) với các nhà phân 

phối và bên được cấp phép của Bộ phim và công ty bảo hiểm cho Bộ phim để chứng 

minh chúng tôi có tất cả các quyền cần thiết trong Bộ phim. Thông tin này có thể được 

chuyển bằng đường điện tử (bằng email hoặc cách khác), nhưng chúng tôi sẽ chỉ cung 

cấp thông tin đó cho các bên thứ ba trên cơ sở bảo mật và theo cách mà thông tin cá 

nhân của bạn được bảo vệ an toàn. 

(ii) Một số nhà cung cấp, nhà phân phối và bên được cấp phép bên thứ ba mà chúng tôi sử 

dụng có thể được đặt tại các quốc gia ngoài châu Âu (như Úc và Hoa Kỳ) không phải lúc 

nào cũng có cùng tiêu chuẩn về luật Bảo vệ dữ liệu như Vương quốc Anh. Tuy nhiên, 

trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đảm bảo áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp (dựa trên 

Chương trình bảo vệ quyền riêng tư của châu Âu-Hoa Kỳ, hoặc điều khoản hợp đồng 

theo mô hình châu Âu, hoặc tiêu chuẩn khác) để đảm bảo rằng thông tin của bạn được 

bảo vệ đầy đủ, và các chủ thể dữ liệu được hưởng các quyền có thể thực thi và các biện 

pháp khắc phục hiệu quả về mặt pháp lý. 

(d) Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân trong bao lâu? 

(i) Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân bạn cung cấp khi truy cập Trang web Xác nhận 

cho phép hoặc nộp Video lên Trang phim hoặc trong thời gian Video của bạn đang 

được tuyển chọn để đưa vào Bộ phim hoặc bất kỳ Trang web phim nào và mọi thông 

tin cá nhân về bạn có trong Video của bạn và mọi dữ liệu được nhúng trong tệp kỹ thuật 

số của Video đó trong 12 tháng (nhưng phải tuân theo tiểu khoản (ii) bên dưới), hoặc 

nếu sau đó Video của bạn được chọn để đưa vào Bộ phim hoặc bất kỳ Trang web phim 

nào, cho tới khi nào Bộ phim hoặc Video có liên quan còn được bảo vệ bởi bản quyền 

hoặc (trong cả hai trường hợp) trong thời gian dài hơn nếu các vấn đề phát sinh liên 

quan đến Video của bạn hoặc việc Video đó được đưa vào Bộ phim hoặc bất kỳ Trang 

web Phim nào (trong trường hợp đó, thông tin sẽ được lưu giữ cho tới khi nào còn có 

liên quan).  

(ii) Dù Video của bạn có được chọn để đưa vào Bộ phim hay bất kỳ Trang web phim nào 

không, chúng tôi và các đối tác, nhà phân phối và bên được cấp phép của chúng tôi liên 
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quan đến việc sản xuất, công khai, quảng bá, tiếp thị, cung cấp và khai thác Bộ phim, 

bất kỳ Trang web phim nào hoặc dự án nghe nhìn tương tự nào trong tương lai có thể 

muốn liên lạc với bạn trong tương lai qua email để (A) cung cấp cho bạn nội dung cập 

nhật và các thông tin khác liên quan đến Bộ phim hoặc bất kỳ Trang web phim nào, bao 

gồm, ví dụ như thông tin về các buổi chiếu ra mắt và buổi chiếu Bộ phim và (B) mời bạn 

đóng góp cho một dự án nghe nhìn tương tự. Nếu thực hiện, chúng tôi sẽ sử dụng tên 

và địa chỉ email của bạn cho mục đích này, trên cơ sở cần thiết nhằm đạt được lợi ích 

hợp pháp của chúng tôi trong việc quảng bá và sản xuất Bộ phim và bất kỳ dự án nghe 

nhìn tương tự nào khác trong tương lai, nhưng bạn có thể chọn không nhận thông tin 

này bằng cách đánh dấu vào ô có liên quan nằm trên Trang phim để cho biết rằng bạn 

không muốn nhận những email như vậy, và tất cả các email chúng tôi gửi cho bạn trong 

tương lai (ngoài những email liên quan đến Video của bạn cho Bộ phim hoặc bất kỳ 

Trang web phim nào) sẽ chứa một liên kết để từ chối nhận thông tin như vậy từ chúng 

tôi. Trừ khi bạn chọn không nhận thông tin, chúng tôi sẽ giữ lại tên và địa chỉ email của 

bạn cho tới khi nào phù hợp. 

(iii) Khi kết thúc các thời hạn nêu trên, trong một số trường hợp, có thể chúng tôi không thể 

xóa dữ liệu theo cách vật lý (ví dụ: khi nó được lưu trữ trên một máy chủ bên ngoài an 

toàn), trong trường hợp đó chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng 

dữ liệu đó không có sẵn để tái sử dụng hoặc tiết lộ cho các bên thứ ba. 

(e) Quyền của bạn trong vai trò chủ thể dữ liệu 

Là chủ thể dữ liệu, bạn có một số quyền nhất định bao gồm các quyền sau: 

(i) quyền truy cập thông tin được nắm giữ về bạn; 

(ii) quyền yêu cầu chúng tôi không được xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích 

tiếp thị; 

(iii) quyền yêu cầu chúng tôi điều chỉnh dữ liệu cá nhân không chính xác về bạn; 

(iv) quyền nhận dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và 

có thể đọc được bằng máy và truyền dữ liệu sang bên kiểm soát khác mà không gặp trở 

ngại (tính khả chuyển của dữ liệu); 

(v) quyền yêu cầu hạn chế những dữ liệu cá nhân không chính xác, được xử lý trái phép 

hoặc không còn cần thiết liên quan đến bản thân bạn; 

(vi) quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bản thân bạn khi việc xử lý không còn 

cần thiết nữa, hoặc lợi ích hợp pháp mà chúng tôi có trong việc xử lý dữ liệu của bạn 

không quan trọng bằng lợi ích, quyền và quyền tự do của bạn trong vai trò chủ thể dữ 

liệu; 

(vii) trong trường hợp việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý mà bạn 

đã đưa ra, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào; và 

(viii) quyền khiếu nại với cơ quan giám sát (Văn phòng Ủy viên Thông tin Vương quốc 

Anh). 

(f) Cookie 

Trang web phim sử dụng cookie và các công nghệ tương tự từ Google Analytics, thẻ Google, 

Thẻ Floodlight và thẻ Urchin Traffic Monitor (Giám sát lưu lượng truy cập Urchin), với sự đồng 
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ý của bạn. Điều này cho phép chúng tôi phân tích lưu lượng truy cập đến trang web và tối ưu 

hóa trang để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất.  

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về cookie tại 

https://policies.google.com.vn/technology/cookies. 

(g) Thông tin thêm 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông 

tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: 

privacylifeinaday@gmail.com hoặc gửi thư cho chúng tôi tới địa chỉ: RSA1-LIAD2020 

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

RSA1-LIAD2020 Limited, đã đăng ký tại Anh và xứ Wales, với số đăng ký 12579153, 

văn phòng đăng ký tại 42-44 Beak Street, London, W1F 9RH, England. 

(h) Các định nghĩa được sử dụng trong Thông báo bảo vệ dữ liệu này 

“Xác nhận cho phép”: một bản xác nhận cho phép có chữ ký của một cá nhân xuất hiện rõ 

ràng trong Video của bạn (và, nếu áp dụng, cha/mẹ hoặc người giám 

hộ hợp pháp của họ) 

“Chương trình bảo vệ quyền riêng tư của châu Âu-Hoa Kỳ”: xem tại 

https://www.privacyshield.gov/ 

“Điều khoản hợp đồng chuẩn hóa của châu Âu”: xem tại https://ec.europa.eu/info/law/law-

topic/data-protection/international-dimension-data-

protection/standard-contractual-clauses-scc_en 

“Trang phim”: trang web dành riêng cho Bộ phim tại địa chỉ lifeinaday.youtube 

“Xác nhận cho phép của Nhà làm phim”: một bản xác nhận cho phép có chữ ký của bạn trong 

vai trò nhà làm phim 

“Trang web phim”: Trang phim và bất kỳ trang web nào khác thuộc sở hữu của chúng tôi 

hoặc bên được chuyển nhượng, bên được cấp phép hoặc bên kế 

nhiệm hợp pháp của chúng tôi, có liên quan (toàn bộ hoặc một phần) 

đến Bộ phim, bao gồm nhưng không giới hạn ở kênh YouTube tại địa 

chỉ www.youtube.com/lifeinaday 

“Xác nhận cho phép sử dụng địa điểm”: một bản xác nhận cho phép sử dụng địa điểm có chữ ký của 

chủ sở hữu bất kỳ địa điểm nào xuất hiện trong Video của bạn 

“Video”: một video (chứa hình ảnh động và âm thanh, hoặc chỉ chứa hình ảnh 

động, hoặc chỉ chứa âm thanh, tuân theo các hạn chế trong Điều 

khoản chính thức) được quay hoặc ghi lại vào ngày 25 tháng 7 năm 

2020, bao gồm tất cả hoặc (các) phần bất kỳ của các video đó và bất 

kỳ tài liệu nào sau đó được gửi cho chúng tôi liên quan đến video, ví 

dụ như đoạn cắt dài hơn 

mailto:privacylifeinaday@gmail.com

