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FILMEN "LIFE IN A DAY – 2020" 
OFFICIELLE VILKÅR 

 
RSA1-LIAD2020 Limited ("os","vi" eller "vores" eller "Producenten", der som udtryk omfatter 
RSA1-LIAD2020 Limiteds efterfølgere i titel, tildeler og licensgivere) beder bidragydere om at 
indsende videoer, der bliver taget i betragtning i forhold til at komme med i en spillefilm, der 
muligvis bliver lavet af videoer, der indsendes af flere bidragydere. Den har i øjeblikket titlen 
"LIFE IN A DAY – 2020" ("Filmen",  der som udtryk omfatter enhver og alle versioner af en 
sådan film, der produceres nu eller herefter, enhver del eller dele af en sådan film og ethvert 
lydspor eller enhver version af en sådan film).  
 
Producentens mål med filmen er at vise en dag i livet verden over. I overensstemmelse 
hermed opfordres du til at indsende originale videoer (og sådanne videoer kan indeholde film 
og lyd eller udelukkende film eller udelukkende lyd, der er underlagt begrænsningerne i disse 
Officielle vilkår), der er filmet eller optaget den 25. juli 2020 (hver enkelt en "Video" og samlet 
"Videoer", der som udtryk omfatter hele eller en del/dele eller af indhold fra sådanne videoer 
og alt materiale, der efterfølgende er sendt til os i forbindelse med Videoen, f.eks. et længere 
klip), som vi tager i betragtning i forhold til at komme med i Filmen. For at kunne indsende en 
Video, der kommer i betragtning til Filmen, skal bidragydere uploade deres Video til det 
dedikerede microsite, der findes på  lifeinaday.youtubetube  ("Filmens microsite") i 
overensstemmelse med datoerne og tidspunkterne som beskrevet nedenfor.  
 
Du forstår, at hvis Producenten vælger, at din video skal med i filmen, giver det dig ikke ret til 
at modtage nogen form for vederlag eller anden genstand, bortset fra at din Video kommer 
med i filmen. 
 
Ved at uploade din Video til Filmens microsite, accepterer du disse officielle vilkår (de " 
Officielle vilkår") ud over tjenestevilkårene på YouTubes websted, der er beskrevet på 
http://www.youtube.com/t/terms ("Tjenestevilkårene") og Retningslinjerne for fællesskabet 
på YouTubes hjemmeside, der er beskrevet på 
http://www.youtube.com/t/community_guidelines ("Retningslinjerne for fællesskabet") (og 
henvisninger til de "Officielle vilkår" skal indeholde alle disse vilkår, medmindre andet er 
angivet).  
 
Du kan finde yderligere oplysninger om Filmen og optagelse og indsendelse af Videoer til 
Filmen på vores side med Ofte stillede spørgsmål, der vises på 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRENfVq07e-
nVbclNv8rGfIoSXQ9LnDRGJBZkRP3SXeWMo2G0U2Jt6zf7q3flqjs8E678F6KT_eg-U1/pub, 
men sådanne oplysninger udgør ikke en del af disse Officielle vilkår. 
 
1. RELEVANTE DATOER 

De relevante datoer for dette projekt ("Projektet") er som følger:  
 

EVENT Starter Slutter 
Din optagelsesdag Lørdag den 25. juli 2020 kl. 

24.00.01, uanset hvor du er 
Lørdag den 25. juli 2020 kl. 
23.59.59, uanset hvor du er 

Indsend din Video ved at 
uploade den til Filmens 
microsite 
("Indsendelsesperioden") 
 

Lørdag den 25. juli 2020 kl. 
24.00.01, uanset hvor du er 

Søndag den 2. august 2020 
kl. 23.59.59, uanset hvor du 
er (eller en senere dato, som 
vi bestemmer efter vores 
skøn) 

Producentens/Administratorens 
gennemgang af videoen  

Søndag den 26. juli 2020 kl. 
09.00.00 GMT eller 
deromkring  

Den 16. november 2020 kl. 
23.59.59 GMT eller 
deromkring eller indtil alle 
Videoer, der er uploadet i 
Indsendelsesperioden, er 
blevet gennemgået, alt efter 
hvilket tidspunkt, der 
kommer først.  
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For alle andre datoer, f.eks. Filmens påtænkte udgivelsesdato, og eventuelle 
ændringer af Projektets relevante datoer for Projektet skal du se Filmens microsite. 
Datoer (inklusive Filmens udgivelsesdato) kan ændres efter vores skøn. Vi har ingen 
forpligtelse til at afslutte produktionen af Filmen eller, hvis den er afsluttet, at udgive 
eller bruge Filmen i et specifikt medie eller overhovedet.  

 
Administrator:   
Projektets administrator er RSA1-LIAD2020 Limited på 42-44 Beak Street, London 
W1F 9RH. 

 
2. BERETTIGELSE 

2.1 For at bidragsydere er berettigede til at uploade og indsende Videoer, så de kommer i 
betragtning til Filmen, skal bidragyderne: 

 være 18 år (eller myndighedsalderen i det land, den stat eller den provins, hvor de er 
bosiddende, hvis den er over 18 år) eller ældre lørdag den 25. juli 2020; og  

 have en Google-konto. Hvis du vil oprette en Google-konto gratis, skal du gå til:   
https://accounts.google.com/.   

 
2.2 Du er ikke berettiget til at indsende videoer, hvis du er: 

 bosiddende i Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien, Krim eller ethvert andet land, 
USA har indført sanktioner mod, eller enhver anden person, der er begrænset af 
amerikanske eksportkontrol- og sanktionsprogrammer;   

 medarbejder, officer, direktør, agent eller repræsentant for Producenten eller Google 
Ireland Limited ("Google") eller et af deres respektive moderselskaber, 
datterselskaber, juridiske og økonomiske rådgivere (eller et af de nærmeste 
familiemedlemmer (hvilket betyder forældre, ægtefæller, registrerede partnere og 
børn) eller beboere i den samme husstand (uanset om de er juridisk beslægtede 
eller ej) af nogen af ovenstående); 

 en person, der:  
(a) er repræsenteret under kontrakt (f.eks. af en talentagent eller manager), der ville 
begrænse eller forringe Producenten eller Google eller enhver enhed, der direkte 
eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres af eller er under fælles kontrol med 
Google , herunder uden begrænsning Google LLC og Google Commerce Limited 
(sammen med Google "Google Group-selskaber", der som udtryk omfatter deres 
efterfølgere i titel, tildelinger og licenshavere, og som hver især er et "Google Group-
selskab", der som udtryk omfatter dets efterfølgere i titel, tildelinger og licensgivere) 
til at bruge din video i overensstemmelse med disse Officielle vilkår;  
(b) har en kontrakt, der ville gøre din optræden i din Video til en krænkelse af en 
tredjeparts rettighed(er);  
(c) er under en handelsaftale; eller  
(d) er under ethvert andet kontraktforhold (herunder, men ikke begrænset til loge 
og/eller fagforening og/eller indsamling af samfundsmedlemskaber), der kan forbyde 
dig at deltage fuldt ud i filmen eller at tillade Producenten/Administratoren, Google 
Group-selskaberne og enhver anden af Filmens licenshavere eller tildelinger (samlet 
"Licenshaverne") til på en restfri og royaltyfri baggrund at bruge din Video over hele 
verden i alle medier i al fremtid (eller, når det gælder Frankrig og Spanien, så længe 
rettighederne i din Video gælder). 

 
3. KRAV TIL VIDEOINDSENDELSE 

3.1  Du kan indsende så mange Videoer, du vil inden for Indsendelsesperioden, forudsat 
at hver enkelt af dem er original og hver især overholder disse Officielle vilkår. Hver 
Video, du indsender, skal have en filstørrelse på højst 4 GB. Yderligere oplysninger 
om, hvordan du indsender Videoer, findes på lifeinaday.youtube 

 
3.2 Når du indsender din Video til Filmens microsite, skal du også udfylde visse oplysninger, 

som vi beder om, f.eks. fulde navn, e-mailadresse, kontakttelefonnummer, sprog, der 
bliver talt i din video, bopælsland og det land, hvor din Video blev filmet og/eller 
optaget, og enhver anden information, som vi beder om, og du skal bekræfte, at du er 
mindst 18 år (og over myndighedsalderen i dit bopælsland, hvis den er over 18). 
Ellers er din video er ikke berettiget til at komme i betragtning til Filmen. Hvis du 
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besøger webstedet www.getreleaseform.com for at få et elektronisk link, der kan 
deles med dem, der er med i din Video, og via hvilket disse personer kan indsende 
samtykkeerklæringer til dig elektronisk, skal du også give oplysninger som dit fulde 
navn og din e-mailadresse . I alle tilfælde bruger vi kun oplysninger, der vedrører dig, 
som vi indsamler til formålet og på det grundlag, der er beskrevet i vores 
Databeskyttelsesmeddelelse på https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-da.pdf.  

 
 
3.3 Din Video skal også overholde Tjenestevilkårene og Retningslinjerne for 

fællesskabet.  Uden at begrænse det ovenstående må din Video ikke: 
 indeholde varemærker, logoer eller ophavsretsligt beskyttet materiale (f.eks. 

firmanavne, fotografier, kunstværker, tatoveringer eller billeder, der er offentliggjort på 
eller i websteder, tv, film eller andre medier), uanset om de ejes af dig eller ej (med 
undtagelse af selve Videoen);  

 indeholde eller antyde nogen godkendelse eller promovering af produkter, tjenester 
eller virksomheder; 

 indeholde musik, enten på lydsporet til din Video (lydsporet) eller der afspilles i 
baggrunden af din Video (der er optaget samtidig med billederne) (kendt som 
kildemusik), uanset om den ejes af dig eller ej; 

 opfordre andre til at gøre ting, der kan såre dem alvorligt, eller til at deltage i nogen 
ulovlig aktivitet; 

 være eller indeholde stødende, fornærmende, upassende eller ulovligt indhold, 
herunder bandeord, pornografisk eller seksuelt indhold, indhold, der promoverer 
alkohol, ulovlige stoffer, cannabis, tobak, skydevåben eller våben, hadefuldt indhold 
af nogen art (herunder indhold, der promoverer eller billiger vold eller opfordrer til had 
mod enkeltpersoner eller grupper baseret på race eller etnisk oprindelse, religion, 
handicap, køn, alder, nationalitet, veteranstatus, kaste, seksuel orientering eller 
kønsidentitet) eller indhold, der promoverer vold eller skade på et andet levende 
væsen; 

 indeholde trusler af nogen art eller indhold, der kan skræmme, chikanere eller mobbe 
nogen; 

 bagvaske, fordreje eller indeholde nedgørende bemærkninger om andre mennesker 
eller virksomheder, herunder Licenshavere; og 

 indeholde optagelser af tredjepart, der er optaget uden deres tilladelse.  
Hvorvidt en video overtræder ovennævnte forbud, afgøres af Administratoren efter eget skøn.  

3.4 Producenten er berettiget til at afvise enhver Video, der ikke opfylder Googles 
indholdsstandarder, der anses for at være rimeligt tæt på en amerikansk tv-
udsendelsesvurdering, der ikke er mere restriktiv end "TV-14" eller tilsvarende.    

3.5 Du skal opbevare det originale materiale, der blev brugt til at lave din Video samt 
eventuelle tilladelser, du har opnået med hensyn til dette materiale, indtil den 25. april 
2021, så vi kan få adgang til det (eller kopier af det) til brug i Filmen, hvis din Video 
bliver valgt til at være med i filmen. 

3.6 Videoer, der ikke er i overensstemmelse med disse Officielle vilkår, eller hvis du ikke 
har tilvejebragt de krævede oplysninger for sådanne Videoer i overensstemmelse 
med disse Officielle vilkår, er ikke berettiget til at komme med i filmen. Producentens 
beslutninger er endelige og bindende i alle henseender.  

 
 
4. DELTAGELSESVILKÅR 

4.1 Du repræsenterer, garanterer, lover og bekræfter over for os, at: 
(i) din Video er i overensstemmelse med disse Officielle vilkår, Tjenestevilkårene og 

Retningslinjerne for fællesskabet;  
(ii) du er 18 år (eller myndighedsalderen i det land, den stat eller den provins, du er 

bosiddende i, hvis den er over 18 år) eller ældre;  
(iii) alle svar, du giver os, når du uploader din video til Filmens microsite, er sande og 

fuldkomne i alle henseender; 
(iv) hele din video blev filmet og/eller optaget af dig på optagedagen; 
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(v) du er den eneste forfatter og ejer af din Video, der udelukkende er lavet af dig; 
(vi) du har ret til at acceptere disse Officielle vilkår og til at give de rettigheder, der er 

nævnt i disse Officielle vilkår, fri for behæftelser og tredjepartsrettigheder;  
(vii) intet i din Video krænker, og Licenshaverens brug af Videoen og alt indhold deri 

vil ikke krænke, ophavsretten eller andre rettigheder (herunder eventuelle 
rettigheder til fortrolighed og/eller privatliv og/eller reklame, moralske rettigheder 
eller intellektuelle ejendomsrettigheder) hos en tredjepart; 

(viii) din Video ikke indeholder logoer, varemærker, design eller ophavsretsligt 
materiale (herunder, men ikke begrænset til musik, film eller tv-optagelser), 
uanset om de ejes af dig eller ej (bortset fra selve Videoen); 

(ix) din Video ikke indeholder navn, billede eller stemme eller andre lyde fra nogen 
person, medmindre du har fået en underskrevet erklæring 
("Samtykkeerklæring") fra denne person i den formular, der kan downloades på 
www.getreleaseform.com eller et elektronisk link, der kan sendes til den relevante 
person via webstedet www.getreleaseform.com; 

(x) din Video ikke indeholder anden lokalitet end din egen ejendom, medmindre du 
har alle nødvendige samtykke, licenser og tilladelser fra ejeren af en sådan 
lokalitet og/eller godkendelse fra relevante myndigheder, så vi kan benytte din 
Video i overensstemmelse med disse Officielle vilkår;   

(xi) du ikke har tildelt, opkrævet, licenseret eller på anden måde behæftet nogen 
rettigheder, titel og interesse i og til din Video, som forhindrer dig i at licensere din 
Video til os i overensstemmelse med klausul 7 i disse Officielle vilkår, herunder 
ved at indgå en aftale, der ville kræve, at vi udsteder en betaling til dig eller en 
tredjepart for brug af din Video; 

(xii) ingen handling, krav eller retssag afventer eller trues med hensyn til din Video 
eller nogen rettigheder til din Video; 

(xiii) din Video ikke indeholder ærekrænkende materiale eller materiale, der er 
nedgørende eller nedsættende for nogen person, eller som kan have en negativ 
indflydelse på navn, omdømme eller goodwill for en person; 

(xiv) din Video ikke har pornografisk eller seksuelt eksplicit indhold og ikke indeholder 
hadefuldt, uanstændigt, stødende eller blasfemisk indhold af nogen art eller noget 
indhold, der promoverer vold eller skade på noget levende væsen;  

(xv) din Video ikke indeholder trusler af nogen art eller indhold, der kan skræmme, 
chikanere eller mobbe nogen;  

(xvi) din Video og din optagelse af din video ikke overtræder nogen lokal, statslig, 
national eller anden gældende lovgivning (herunder uden begrænsning alle 
sådanne love, der vedrører antibestikkelse og antikorruption) eller tilskynder til 
overtrædelse af sådanne love; og 

(xvii) du under optagelse af din Video ikke har overtrådt nogen statslig eller lokal lov 
eller offentlig myndigheds lov, bekendtgørelse, bestemmelse, regel, begrænsning 
eller krav i forbindelse med SARS-CoV-2 eller nogen anden coronavirus eller 
anden pandemi, epidemi eller folkesundhedskrise (inklusive uden begrænsning 
restriktioner eller krav i forbindelse med rejse, selv-isolering eller karantæne). 

Du accepterer at frigive og ansvarsfraskrive de Frigivne parter (som defineret nedenfor) fra 
ethvert krav på det modsatte.  

 
4.2 Hvis du overtræder nogen af dine afbildninger, garantier, forpligtelser, tilsagn eller 

løfter i disse Officielle vilkår, eller din Video ikke på alle måder overholder disse 
Officielle vilkår, bliver din Video diskvalificeret fra at komme i betragtning til filmen.  

 
5. TEKNISKE PROBLEMER OG GENERELLE FEJL 

5.1 I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, er ingen af Producenten, Google 
Group-selskaber eller nogen af deres respektive moderselskaber, datterselskaber, 
tilknyttede selskaber, reklame- og salgsfremmende agenturer, juridiske og 
økonomiske rådgivere, nogen enhed eller person tilknyttet Filmen eller nogen af 
deres respektive officerer, direktører, aktionærer, agenter, licenstagere, licensgivere 
og ansatte eller enhver internetudbyder (samlet "Frigjorte parter") ansvarlige for 
forkert eller unøjagtig indtastning af information, menneskelig fejl, teknisk 
funktionsfejl, mistet/forsinket datatransmission, udeladelse, afbrydelse, sletning, 
defekt, linjefejl på telefon, bredbånd, computer eller andet netværk, computerudstyr, 
software, hardware eller enhver kombination deraf, manglende evne til at få adgang 
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til Filmens microsite, for problemer med at uploade en Video eller downloade 
relaterede materialer fra Filmens microsite, eller for forsinket, mistet, beskadiget, 
fejlagtig, forkert eller ufuldstændig Video.  

 
5.2 Med hensyn til disse Officielle vilkår forekommer modtagelse af din Video, når 

Filmens microsite modtager den uploadede videofil og registrerer de nødvendige 
Videooplysninger.  

 
6. VALG AF VIDEO 
6.1 Producentens produktionsteam bestræber sig på at gennemgå alle Videoer, der 

modtages i Indsendelsesperioden på Filmens microsite, der er i overensstemmelse 
med disse Officielle vilkår, og for hvilke du har tilvejebragt de krævede oplysninger i 
overensstemmelse med disse Officielle vilkår, men Producenten forpligter sig ikke til, 
at produktionsteamet vil være i stand til at se Videoerne i deres helhed. Videoer kan 
blive valgt eller ikke valgt til at være med i Filmen på følgende baggrund i vilkårlig 
rækkefølge: 
(i) hensigtsmæssighed i forhold til Instruktørens oplæg som beskrevet på 

https://lifeinaday.youtube/take-part/; 
(ii) unikhed; 
(iiii) kreativitet; 
(iv) teknisk udførelse; og 
(v) overensstemmelse med Producentens og/eller Instruktørens kreative og 

kunstneriske vision for Filmen. 
 Om en Video medtages i Filmen i sin helhed eller ej afhænger fuldstændigt af  

Instruktørens og Producentens kunstneriske vision. Instruktørens og Producentens 
afgørelse (uanset om de er enige eller på anden vis) er endelig. 

 
6.2 Hvis din Video midlertidigt udvælges til muligvis at komme med i Filmen eller på en 

Filmhjemmeside, kan vi kontakte dig via den e-mailadresse og/eller det 
telefonnummer, du har kommunikeret til os, da du uploadede din Video til Filmens 
microsite til de formål, der er specificeret i vores Databeskyttelsesmeddelelse på 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-da.pdf. Vi kan også kræve, at du giver din 
hjemmeadresse til brug til de formål, der er specificeret i vores 
Databeskyttelsesmeddelelse, og om nødvendigt håndhæve disse Officielle vilkår. 

 
6.3 Det kan også kræves, at du godkender, eller sørger for at tredjeparter godkender, 

yderligere dokumentation vedrørende brugen af din Video efter vores skøn. Dette kan 
omfatte, uden begrænsning, en fysisk underskrevet filmskabers erklæring fra dig, 
Samtykkeerklæringer fra personer, der vises genkendeligt i din video (i det omfang du 
ikke allerede har givet disse til os, da du indsendte din Video til Filmens microsite) og 
en underskrevet lokalitetserklæring i en formular du giver til os 
("Lokalitetserklæring") fra ejeren af lokaliteter, der vises i din Video (i det omfang du 
ikke allerede har givet disse til os, da du indsendte din Video til Filmens microsite ).  

 
6.4 Hvis din Video er beskadiget, teknisk defekt eller komprimeret, kan vi (men er ikke 

forpligtet til at) kontakte dig for at anmode om, at du indsender en anden kopi (eller 
en kopi i en højere opløsning) af din Video. 

  
6.5 Hvis din Video midlertidigt udvælges til muligvis at komme med i Filmen, betyder det 

ikke, at din Video vil være med i den endelige udgave af Filmen (herunder enhver 
version af Filmen, der udgives til offentligheden), selvom du leverer alt det materiale 
og alle de erklæringer, vi har anmodet om.  

 
6.6 Hvis du undlader at udfylde den krævede dokumentation i overensstemmelse med de 

anmodede tidslinjer, eller hvis din Video vurderes til ikke at være i overensstemmelse 
med disse Officielle vilkår, kommer din Video ikke med i Filmen.  

 
6.7 Derudover accepterer du, at Licenshaverne forbeholder sig retten (efter eget 

skøn) til ikke at tage din Video i betragtning til Filmen på baggrund af noget, de 
har fundet ud af eller opnået som et resultat af enhver yderligere 
dokumentation, der kræves af Licenshaverne, og som ville udgøre et brud på 
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disse Officielle vilkår. Licenstagernes afgørelse er endelig, herunder enhver 
anvendelse og/eller fortolkning af disse Officielle vilkår. 

 
 
7. DIN LICENS TIL OS 

7.1 Ved at uploade dine Videoer til Filmens microsite og for at have mulighed for at 
komme i betragtning til Filmen giver du uigenkaldeligt Producenten og Licenshaverne 
en verdensomspændende ikke-eksklusiv, royaltyfri licens (hvor relevant, i form af en 
nuværende licens for nuværende og fremtidig ophavsret) til at: 
(i) downloade, kopiere, gengive, tilpasse, ændre, om-arrangere, redigere, klippe, 

dubbe, oversætte eller undertekste på ethvert sprog, tilføje eller slette fra og 
foretage dataanalyse i forbindelse med din Video (herunder uden 
begrænsning retten til at udtrække kun lyd eller kun billedindhold fra din 
Video og eventuelle klip, uddrag eller stillbilleder fra din Video) på nogen som 
helst måde med det formål at fremstille og producere, reklamere, promovere, 
markedsføre, omtale, udsende, udstille, distribuere, udnytte og kommunikere 
til offentligheden om Filmen og at medtage din Video (eller en sådan ændret 
eller redigeret version af din Video og eventuelle klip, uddrag eller stillbilleder 
fra din Video) i Filmen, hvad enten det er som en enkelt sekvens eller en 
række sekvenser og forud for eller efterfulgt af og sammenflettet med sådant 
andet indhold (inklusive uden begrænsning reklamepauser), som vi 
bestemmer efter vores skøn;  

(ii) reklamere, promovere, markedsføre, omtale, udsende, udstille, kommunikere 
til offentligheden, distribuere og udnytte Filmen (og eventuelle klip, uddrag 
eller stillbilleder fra Filmen), der indeholde din Video (eller en del eller dele 
deraf) ), eller enhver sådan ændret eller redigeret version af din Video (eller 
en del eller dele deraf) over hele verden på ubestemt tid i alle medier og på 
enhver måde, der nu er kendt eller, medmindre det er forbudt ved lov, 
udtænkes i fremtiden (herunder uden begrænsning leje og udlån af Filmen);  

(iii) kommunikere din Video eller en del eller dele deraf (hvad enten det er som 
en del af Filmen eller ej) til offentligheden via Filmens microsite og/eller en 
anden hjemmeside, der ejes af os vedrørende (helt eller delvist) Filmen, 
herunder uden begrænsning YouTube-kanalen, der findes på  
www.youtube.com/lifeinaday (sammen med Filmens microsite, 
"Filmwebsteder"), herunder uden begrænsning for at promovere og 
gendistribuere en del af eller alle Filmhjemmesiderne i alle medieformater og 
via alle mediekanaler;  

(iv) bruge Videoen eller en del eller dele deraf til at promovere, annoncere og 
markedsføre YouTube-hjemmesiden og andre hjemmesider, produkter, 
virksomheder og/eller tjenester fra en Google Group-virksomhed; og 

(v)  udpege og/eller give underlicens til en tredjepart (helt eller delvist), herunder 
uden begrænsning Licenshaverne, nogle eller alle de rettigheder, der er 
specificeret i underklausulerne (i)-(iv) ovenfor. 

 
7.2 Du accepterer at give os kopier af materiale, der vedrører din Video nu eller efter 

datoen for disse Officielle vilkår, som du har givet os eller uploadet på vores 
anmodning til en særlig hjemmeside. Vi giver ingen fysiske materialer og kopier af 
materialer, der vedrører din Video, som du har givet til os, tilbage til dig, og vi er ikke 
ansvarlige for at opbevare eller beholde dette og har intet ansvar på nogen måde 
over for dig i tilfælde af, at vi eller en tredjepart ødelægger eller mister dette. 

 
7.3 I denne klausul 7 omfatter udtrykket "Film" også forfilm, teasers, annoncer eller 

reklamemateriale, "ekstramateriale" på DVD og Blu-ray, bonusmateriale, elektroniske 
pressekits, soundtrack-album, making-of-film, dokumentarer eller andre produktioner, 
lydoptagelser eller materialer, der er baseret på eller relateret til en sådan film, eller 
andet materiale, der er relateret til annoncer, promovering, reklame eller udnyttelse af 
en sådan film (sammen" Materiale afledt af filmen").  

 
7.4 Hvis din Video (eller en del af den) ikke vises i Filmen eller i noget Materiale 

afledt af filmen eller på noget Filmhjemmeside, gælder licensen i denne klausul 
7 ikke.  
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8. VISNING I VIDEOEN –  DIG, ANDRE OG LOKALITETER 

8.1 Hvis du vises i din Video, eller hvis din stemme eller lyde, du laver, kan høres i din Video, 
og din Video (eller en del af den) er med i Filmen og/eller Materiale afledt af filmen 
og/eller på et Filmwebsted , giver du uigenkaldeligt Licenshaverne alle 
optrædelsessamtykker, der kræves eller kan kræves i henhold til Copyright, Designs 
and Patents Act 1988 (UK) (som ændret eller genvedtaget fra tid til anden) og enhver 
anden analog lovgivning i nogen del af verden til udnyttelse af dit visning og 
optræden i din Video og i Filmen (eller en del af Filmen) og Materiale afledt af filmen 
overalt i verden, på ubestemt tid, i ethvert medie, der er kendt nu eller, medmindre 
det er forbudt ved lov, udtænkes i fremtiden. Licenshavere har den ubegrænsede ret 
til at dubbe og/eller undertekste din præstation på ethvert sprog. 

 
8.2 Hvis nogen andre end dig vises identificerbart i din Video eller deres stemme eller 

andre lyde, de laver, kan høres i din Video, eller deres navn nævnes i din video, 
og/eller hvis en anden lokalitet end din egen ejendom vises identificerbart i din Video, 
erklærer og garanterer du ved indsendelse af videoen, at du har opnået alle 
nødvendige anvisninger, licenser, samtykke, tilladelser til rettigheder og (i videst 
muligt omfang tilladt i henhold til gældende lov) frafald og frigivelse af moralske 
rettigheder fra sådanne enkeltpersoner og/eller ejere af sådanne lokaliteter (hvis 
relevant) for at gøre det muligt for Licenshaverne at udnytte din Video i 
overensstemmelse med disse Officielle vilkår, der indeholder navne, billeder, 
stemmer, lyde og præstationer på, af og fra sådanne enkeltpersoner og/eller 
fotografier, optagelser og lydoptagelser af sådanne lokaliteter (hvis relevant) over 
hele verden, på alle sprog, på ubestemt tid, i ethvert medie og på alle måder, der er 
kendt nu eller, medmindre det er forbudt ved lov, udtænkes i fremtiden, uden hindring 
og uden nogen betalingsforpligtelser over for sådanne enkeltpersoner og/eller ejere 
(hvis relevant).  I tilfælde af, at din Video midlertidigt udvælges til muligvis at komme 
med i Filmen og/eller på en Filmhjemmeside, kræver vi, at du leverer underskrevne 
Samtykkeerklæringer og/eller Lokalitetserklæringer (hvis relevant). 

 
 

9. KREDITERING FOR DIN VIDEO 

Hvis din Video (eller en del af den) er med i den endelige Film (men ikke ellers), 
krediteres du med det fulde navn,  du angav , da du indsendte din Video til Filmens 
microsite, som medinstruktør af Filmen på en liste over Filmens bidragsydere. En 
sådan krediterings størrelse, plads og placering (hvad enten det er i Filmen eller 
andetsteds) bestemmer vi efter vores skøn. Medmindre det er forbudt ved lov, udgør 
mangel på tildeling af ovennævnte kreditering fra en Licenshaver eller tredjepart ikke 
en overtrædelse af disse Officielle vilkår fra vores side, og den giver dig ikke ret til at 
annullere din accept af disse Officielle vilkår eller til at modtage påbud eller anden 
rimelig lempelse eller til at deltage i eller begrænse udsendelsen, distributionen, 
udstillingen, annonceringen, reklameringen, kommunikationen til offentligheden eller 
anden udnyttelse af Filmen eller Materiale afledt af filmen.  

 
10. DIT NAVN OG DIN LIGHED TIL REKLAME 

Hvis din Video (eller en del af den) er med i Filmen og/eller Materiale afledt af filmen, 
har Licenshaverne ret til at bruge dit navn, fotografisk og ikke-fotografisk lighed og 
stillbilleder eller film af og med din lighed taget fra din Video og optagelser af din 
stemme eller lyde, du har lavet, taget fra din Video over hele verden til alle formål 
med annoncering, promovering, reklame, udsendelse, udstilling, distribution, 
udnyttelse og kommunikation til offentligheden af Filmen, Materiale afledt af filmen og 
Filmhjemmesider, YouTube-hjemmesiden og andre hjemmesider, produkter, 
forretninger og/eller tjenester fra et Google Group-selskab i ethvert og alle medier, 
der nu er kendt, medmindre det er forbudt ved lov, eller udtænkes i fremtiden på 
ubestemt tid.  
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11. MORALSKE RETTIGHEDER OG FRAFALD AF KRAV  

11.1 Hvis din video (eller en del af den) er med i Filmen og/eller Materiale afledt af filmen eller 
på en Filmhjemmeside, i det fulde omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, 
frasiger du dig uigenkaldeligt fordelene ved og accepterer ikke at hævde eller udøve 
og give afkald på og frigive Licenshaverne fra alle krav, som du nu eller i det følgende 
måtte have i enhver jurisdiktion baseret på enhver lovbestemmelse kendt som 
"moralske rettigheder" eller "droit moral" eller lignende rettigheder eller unfair 
konkurrence med hensyn til Licenstagernes udnyttelse af din Video uden yderligere 
meddelelse eller erstatning til dig af nogen art, og du accepterer ikke at indlede, 
støtte, vedligeholde eller autorisere nogen handling, krav eller retssag mod 
Licenshaverne eller enhver anden person i forbindelse med din Video, Filmen eller 
Materiale afledt af filmen med den begrundelse, at enhver brug af din Video eller 
værker afledt deraf krænker eller overtræder dine og/eller en deltager deres 
rettigheder.  

 
11.2 Du garanterer, at hverken du eller nogen anden person i fremtiden vil gøre indsigelse 

mod, at din Video (eller en del eller dele deraf) er med i Filmen og/eller Materiale 
afledt af filmen og/eller et Filmwebsted og uigenkaldeligt fraskriver sig og frigiver 
Licenshaverne fra ethvert og alle ansvar af enhver art, der følger af eller opstår som 
et resultat af medtagelsen af din Video (eller en del eller dele deraf) i Filmen og/eller 
Materiale afledt af filmen og/eller et Filmwebsted, herunder som krav på illustrationer 
hvad angår eller indtrængen af privatlivet, overtrædelse af reklamerettigheder, 
bagtalelse, krænkelse af moralske rettigheder eller lignende rettigheder eller 
krænkelse af personlige eller ejendomsrettigheder, og du påtager dig, at du ikke nu 
eller i fremtiden vil hævde eller opretholde et sådant krav mod nogen af 
Licenshaverne. 
 

12. AFLØNNING  

12.1 Medtagning af din Video i Filmen og/eller Materiale afledt af filmen og/eller på en 
Filmhjemmeside vil blive betragtet som tilstrækkeligt modydelse for alle rettigheder, 
der er tildelt os under disse Officielle vilkår, og hverken du eller nogen anden person 
har ret til yderligere beløb overhovedet i forbindelse med udnyttelse af de rettigheder, 
der er tildelt os i henhold til disse Officielle vilkår.  

 
12.2 Medtagning af din Video i Filmen og/eller Materiale afledt af filmen og/eller på et 

Filmwebsted skal omfatte rimeligt vederlag for leje- og udlånsrettigheder og ret til 
kabeloverførsel og lignende rettigheder, som du nu eller senere vil blive berettiget til i 
henhold til lovgivningen i ethvert land i forbindelse med udnyttelse af Filmen og/eller 
Materiale ethvert afledt af filmen.  

 
13. INGEN FORPLIGTELSE 

13.1 Vi er ikke forpligtet til at medtage din Video i filmen eller i Materiale afledt af filmen 
eller på en Filmhjemmeside eller, efter at have lavet Filmen eller Materiale afledt af 
filmen, der omfatter din Video (eller en del eller dele deraf), at udsende, udstille, 
kommunikere til offentligheden eller udnytte Filmen eller Materiale afledt af filmen og 
har intet ansvar overhovedet, der opstår på baggrund af ovenstående. 

 
13.2 Ud over Videoer, der er indsendt af bidragydere via Filmens microsite, har 

Licenshaverne og partnerorganisationerne ret til at få optagelser til Filmen fra 
udvalgte organisationer og enkeltpersoner i forskellige områder i hele verden (uanset 
om det er via Filmens microsite eller ej) for at udvide projektets globale rækkevidde 
og muligheden for at deltage. Videoer, der indsendes til os af sådanne tredjeparter, er 
ikke underlagt disse Officielle vilkår, men vi kan tage dem med i Filmen. Det er alene 
vores skøn at bestemme den proportion af Filmen, der omfatter Videoer, der er 
indsendt af sådanne tredjeparter. 

 
13.3 Vi kan ikke indgå nogen korrespondance i forbindelse med valg af indhold, der er 

medtages i Filmen eller Materiale afledt af filmen.  
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14. KRÆNKELSE AF OFFICIELLE VILKÅR OG ANSVAR 

14.1 I tilfælde af at vi overtræder vores tilsagn eller forpligtelser i disse Officielle vilkår, er 
dit eneste middel for skader (hvis nogen), du faktisk har lidt (altid underlagt klausul 
14.2 nedenfor), og du har ikke under nogen omstændigheder ret til at annullere din 
accept af disse Officielle vilkår eller til påbud eller anden rimelig lempelse eller til at 
deltage i eller begrænse produktion, udsendelse, distribution, udstilling, annoncering, 
reklame, udnyttelse eller kommunikation til offentligheden af Filmen eller Materiale 
afledt af filmen. 

14.2 I det fulde omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, er vi ikke ansvarlige for 
økonomiske tab, tab af goodwill eller omdømme eller særlige, indirekte eller deraf 
følgende tab (uanset om sådanne tab var under hensyntagen til dig og os på den 
dato, hvor du uploadede din video til Filmens microsite), som du har lidt eller påført 
som følge af eller i forbindelse med disse Officielle vilkår eller denne mulighed. 
Licenstagernes samlede kollektive ansvar, der stammer fra eller vedrører disse 
Officielle vilkår (og uanset om ansvaret opstår på grund af misligholdelse af kontrakt, 
uagtsomhed eller anden årsag) er begrænset til £100.  

14.3 Intet i disse Officielle vilkår skal fortolkes således, at det begrænser eller udelukker 
enten dig eller os for ansvar for svigagtig vildledning eller personskade eller død som 
følge af din eller vores (som relevant) uagtsomhed eller brud på disse Officielle vilkår. 

14.4  Du accepterer betingelserne, der er beskrevet i disse Officielle vilkår, 
accepterer at være bundet af Producentens beslutninger, garanterer at du er 
berettiget til at deltage i dette Projekt og accepterer, undtagen i det omfang, 
enhver personskade eller død er forårsaget af de Frigivne parters uagtsomhed 
eller overtrædelse af disse Officielle vilkår og i det maksimale omfang, der er 
tilladt i henhold til gældende lov, at de Frigivne parter ikke er ansvarlige for (og 
du hermed uigenkaldeligt frigiver dem fra ansvar for) krav, tab, ansvar, skader, 
omkostninger og udgifter af enhver art (herunder advokatsalærer og udgifter), 
der hævdes mod nogen af dem eller dig eller tredjepart, der er forårsaget, 
opretholdt eller opstået i forbindelse med brug, accept eller misbrug af Videoer 
eller andet materiale, du har indsendt, eller mens du forbereder dig til, deltager 
i og/eller rejser til eller fra enhver Projektrelateret aktivitet (herunder uden 
begrænsning optagelsen af din Video), herunder uden begrænsning enhver 
skade, beskadigelse, død, tab eller ulykke af eller på en person eller ejendom, 
eller fra din overtrædelse af enhver aftale eller garanti forbundet med Projektet, 
herunder disse Officielle vilkår. Ethvert forsøg på bevidst at skade et websted 
eller undergrave den legitime drift af Projektet er en krænkelse af straffeloven 
og civilretten, og hvis der gøres et sådant forsøg, forbeholder Licenshaverne 
sig retten til at søge erstatning eller andre retsmidler fra enhver sådan 
person/sådanne personer, der er ansvarlige for ethvert sådant forsøg i videst 
muligt omfang tilladt ved lov. Uanset Producentens gennemgang af en Video 
forstår du og accepterer du at have eneansvar for indholdet af din Video og 
accepterer at holde de frigjorte parter skadesløse for eventuelle skader, 
omkostninger, udgifter (inklusive advokatsalær og udgifter på 
skadeserstatningsgrundlag) og/eller ansvar opstået som følge af en tredjeparts 
krav vedrørende indholdet af din Video eller dens anvendelse og udnyttelse 
som beskrevet heri. Du accepterer endvidere at holde de Frigivne parter 
fuldstændig skadesløse mod alle krav, omkostninger, udgifter (herunder 
advokatsalær og udgifter på skadeserstatningsgrundlag), sagsbehandling, 
handlinger, krav, skader og/eller ansvar, der er forårsaget af og/eller givet til 
og/eller kompensation accepteret af en Frigiven part som følge af din 
overtrædelse eller manglende opfyldelse af de garantier, der er specificeret i 
klausulerne 4.1(i), 4.1(iii) og 4.1(v)-4(xvii) (inklusive) ovenfor i disse Officielle 
vilkår. 

14.5 Du anerkender og accepterer hermed, at forholdet mellem dig og Producenten ikke er 
et fortroligt, betroet, eksklusivt eller andet særligt forhold, og at din beslutning om at 
indsende din Video i forbindelse med Filmen ikke sætter Producenten i en position, 
der er anderledes end den position, som medlemmer af offentligheden har med 
hensyn til elementer i din Video, bortset fra som beskrevet i disse Officielle vilkår.  

14.6 Du anerkender, at der kan være et element af risiko for eksponering for COVID-19 
forbundet med at forberede, deltage i og/eller rejse til eller fra enhver projektrelateret 
aktivitet (herunder uden begrænsning optagelsen af din Video), og du accepterer en 
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sådan risiko. Du accepterer at overholde alle statslige og lokale sundheds- og 
sikkerhedsmæssige og andre juridiske krav, begrænsninger, rådgivning og 
retningslinjer (herunder uden begrænsning i forbindelse med at holde passende 
afstand, hygiejne og rengøring, ansigtsdækning, rejser, selvisolering og karantæne) 
for at minimere risikoen for, at du eller en tredjepart eksponeres for COVID-19. Du 
anerkender, at der stadig er en mulighed for, at du kan komme i direkte eller indirekte 
kontakt med COVID-19, og at du frit og villigt accepterer at deltage i Projektet med 
denne viden. 

 
15. PRIVATLIV –  PERSONDATA  

RSA1-LIAD2020 Limited indsamler og behandler oplysninger, der vedrører dig i 
overensstemmelse med deres Databeskyttelsesmeddelelse, der kan ses på 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-da.pdf, som også opsummerer visse af dine 
rettigheder i henhold til gældende britiske databeskyttelseslove. 
 

16. TILDELING ELLER UNDERLICENS 

16.1 Vi har ret til at tildele, licensere, debitere, behæfte eller handle til eller med en 
tredjepart på enhver anden måde med disse Officielle vilkår eller vores rettigheder og 
fordele i henhold til disse Officielle vilkår (helt eller delvist).  
 

16.2 Du har ikke ret til at tildele, licensere, debitere eller handle til eller med en tredjepart 
på nogen anden måde med disse Officielle vilkår eller dine rettigheder og fordele i 
henhold til disse Officielle vilkår uden vores forudgående skriftlige samtykke. 

 
 

17. HELE AFTALEN OG LOVGIVNING OG JURISDIKTION 

17.1 Disse Officielle vilkår (sammen med alle oplysninger, du tilvejebragte, da du 
indsendte din Video til Filmens microsite) udgør hele aftalen mellem dig og os og 
erstatter, tilsidesætter og annullerer alle forudgående aftaler mellem dig og os 
vedrørende emnet for disse Officielle vilkår. 

 
17.2 I tilfælde af konflikt mellem enhver bestemmelse i de Officielle vilkår i dette dokument 

og Tjenestevilkårene, Retningslinjerne for fællesskabet, enhver annoncering eller 
reklame om denne mulighed eller Filmens microsite, gælder Officielle vilkår i dette 
dokument. 

 
17.3 For deltagere, der ikke er bosiddende i provinsen Québec i Canada, gælder lovene i 

England og Wales for disse Officielle vilkår (herunder ikke-kontraktmæssige 
forpligtelser, der opstår som følge af eller i forbindelse med dem). Bortset fra som 
angivet nedenfor accepterer hver part uigenkaldeligt til vores fordel, at domstolene i 
England og Wales, med forbehold af nedenstående, har eksklusiv jurisdiktion over 
enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav), der 
opstår som følge af eller i forbindelse med disse  Officielle vilkår eller deres emne 
eller organisation.   Intet i denne klausul begrænser vores ret til at anlægge sag mod 
dig ved nogen anden domstol med kompetent jurisdiktion, og indgåelse af sager i en 
eller flere jurisdiktioner skal ikke udelukke indgåelse af sager i andre jurisdiktioner, 
uanset om de er sideløbende eller ej, i det omfang det er tilladt ved lov i en sådan 
anden jurisdiktion. Stævning i en retslig eller anden sag mod dig kan ske ved 
personlig levering (herunder med kurer) eller med post (med luftpost, hvis den 
sendes til udlandet) til den adresse, du har givet os under klausul 6.2 (eller en anden 
adresse, som du kan informere os om på skrift fra tid til anden) og anses for at være 
udført, når den er leveret på den relevante adresse (i tilfælde af personlig levering 
(inklusive med kurer)) eller to (2) dage efter, den er sendt med posten (hvis den blev 
sendt med al anden post end luftpost) eller seks (6) dage efter, den er sendt med 
posten (hvis den blev sendt med luftpost). Hvor det er relevant, frasiger du og vi os 
proceduren for stævning processen i henhold til Haag-konventionen om forkyndelse i 
udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle 
spørgsmål. 
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18. ALVORLIGHED 

Hvis en bestemmelse i disse Officielle vilkår er ugyldig eller ikke kan håndhæves i 
henhold til lovgivningen, reglerne eller forordningerne i et bestemt land, påvirker 
sådanne bestemmelser på ingen måde nogen anden bestemmelse i disse Officielle 
vilkår, anvendelsen af en sådan bestemmelse under andre omstændigheder eller 
gyldigheden eller eksigibiliteten af disse Officielle vilkår, og en sådan bestemmelse 
bremses og begrænses kun i det omfang, det er nødvendigt for at bringe det inden 
for de juridiske krav i den relevante jurisdiktion.  

 
19. ANNULLERING 

Producenten kan annullere, ændre eller suspendere Projektet   (eller en del deraf) 
når som helst (med eller uden grund) efter producentens skøn. I tilfælde af 
annullering eller suspension forbeholder Producenten sig ret til efter eget skøn  at 
vælge Videoer til Filmen blandt alle kvalificerede Videoer, der er blevet modtaget 
indtil tidspunktet for en sådan handling ved hjælp af kriterierne, der er beskrevet i 
disse Officielle vilkår, eller til ikke at vælge nogen Videoer. Intet i disse Officielle vilkår 
betragtes som en repræsentation, erklæring, tilsagn eller garanti om eller for, at 
Producenten laver en Film, viser Filmen, vælger indsendte Videoer til Filmen og/eller 
bruger indsendte Videoer i Filmen. 

 


