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„LIFE IN A DAY – 2020” FILM 
HIVATALOS FELTÉTELEK 

 
Az RSA1-LIAD2020 Limited („mi”, „nekünk” vagy „miénk” vagy a „Producer”, amely 
kifejezések tartalmazzák az RSA1-LIAD2020 Limited jogutódjait, engedményeseit és 
engedélyeseit) arra kéri a közreműködőket, hogy nyújtsanak be videókat, amelyek 
megfontolásra kerülnek egy olyan játékfilmben történő szerepeltetésre, amely számos 
közreműködő által beküldött videókból készülhet, és  jelenleg a „LIFE IN A DAY – 2020” 
címet viseli (a „Film”, amely kifejezés magában foglalja az ilyen film bármely, illetve minden 
verzióját, akár most, akár később készül, a film bármely részét vagy részeit, valamint a csak 
hanganyagot tartalmazó anyagokat, illetve a film csak hanganyagot tartalmazó verzióját).   
 
A Film Producerének célja az, hogy rögzítsen egy napot a világ életéből.  Ennek megfelelően 
arra kérjük, hogy olyan eredeti videókat küldjön (amelyek tartalmazhatnak mozgóképeket és 
hangot, vagy csak mozgóképeket, vagy csak hangot, a jelen Hivatalos feltételek 
korlátozásainak figyelembevételével), amelyek készítésére vagy rögzítésére 2020. július 25-
én került sor (az egyes darabokra „Videó”, együttesen pedig „Videók” néven hivatkozunk, 
amely kifejezés magában foglalja az ilyen Videóknak vagy tartalmuknak egészét vagy egy 
részét, valamint a Videóval kapcsolatban később nekünk elküldött bármilyen anyagot, például 
hosszabb verziót), amelynek mi megfontoljuk a beillesztését a Filmbe.  A Filben történő 
felhasználás megfontolása céljából a közreműködőknek fel kell tölteniük a Videójukat az erre 
a célra kijelölt oldalra, amely a lifeinaday.youtube (a „Filmes oldal”) címen található, az 
alábbiakban megadott dátumokkal és időkkel összhangban.  
 
Ön tudomásul veszi, hogy ha a Producer kiválasztja az Ön Videóját a Filmben történő 
megjelenésre, akkor Ön nem jogosult semmilyen ellenértékre vagy bármilyen más 
ellentételezésre a Videónak a Filmben történő szerepeltetésén kívül. 
 
A Videónak a Filmes oldalra történő feltöltésével Ön elfogadja ezeket a hivatalos feltételeket 
(a „Hivatalos feltételek”), valamint a YouTube webhely a http://www.youtube.com/t/terms 
oldalon található szolgáltatási feltételeit (a „Szolgáltatási feltételek”), illetve a 
http://www.youtube.com/t/community_guidelines oldalon található  Közösségi irányelveit (a „ 
Közösségi irányelvek”)  (és a „Hivatalos feltételekre” történő hivatkozások tartalmazzák az 
összes ilyen feltételt, kivéve, ha jelezzük az ellenkezőjét).  
 
A Filmmel, valamint a Filmhez benyújtott Videók létrehozásával és beküldésével 
kapcsolatban további információk érhetők el a(z) 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSJGwLvEEYfpnM1BE5LV2Q2C0u-
a0MYToWKRt-VuR7ZTnyOlknU754vOP1oWhlCv_eU0Kbn47OPGlSU/pub oldalon található 
Gyakran Ismételt Kérdések oldalon, de ezek az információk nem képezik a jelen Hivatalos 
feltételek részét. 
 
1. FONTOS DÁTUMOK 

A projekthez (a „Projekt”) kapcsolódó fontos dátumok a következők:  
 

ESEMÉNY Kezdete Vége 
A filmkészítés napja 2020. július 25., szombat, 

00:00:01 helyi idő szerint 
2020. július 25., szombat, 
23:59:59 helyi idő szerint 

Videó beküldése a Filmes 
oldalra való feltöltéssel 
(a „Beküldési időszak”) 
 

2020. július 25., szombat, 
00:00:01 helyi idő szerint 

2020. augusztus 2., 
vasárnap, 23:59:59 helyi idő 
szerint (vagy olyan későbbi 
időpont, amelyet saját 
belátásunk szerint 
határozunk meg) 

Videó áttekintése a 
Producer/Lebonyolító által  

2020. július 26-án, vasárnap, 
körülbelül 9:00:00 órakor 
(GMT)  

Körülbelül 2020. november 
16-án, 23:59:59 órakor 
(GMT), vagy amíg a 
Beküldési időszak alatt 
feltöltött összes Videó 
áttekintése megtörténik, attól 
függően, hogy melyik 
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következik be előbb.  
 

 
Az összes többi dátum – például a Film tervezett megjelenése – valamint a Projektre 
vonatkozó fontos dátumok bármilyen változása tekintetében ellenőrizze a Filmes 
oldalt. A dátumokat (beleértve a Film megjelenési dátumát is) saját belátásunk szerint 
módosíthatjuk. Nem vagyunk kötelesek a Film elkészítését befejezni, vagy ha 
befejeztük, a Filmet bárhogyan, bármilyen meghatározott médiumban kiadni vagy 
felhasználni.  

 
Lebonyolító:   
A Projekt lebonyolítója az RSA1-LIAD2020 Limited, melynek címe 42-44 Beak Street, 
London W1F 9RH. 

 
2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

2.1 A közreműködőknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük, hogy Videókat 
küldhessenek be a Filmben történő szerepeltetés megfontolására: 

 Legalább 18 évesnek kell lenniük (vagy nagykorúnak abban a országban, államban 
vagy tartományban, ahol laknak, ha ez a kor meghaladja a 18 évet) 2020. július 25-
én (szombaton); és  

 Google-fiókkal kell rendelkezniük. A Google-fiók ingyenes létrehozásához látogasson 
el a  https://accounts.google.com/ címre.   

 
2.2 Nem jogosult Videók beküldésére, aki: 

 Kuba, Irán, Észak-Korea, Szudán, Szíria, Krím vagy más Egyesült Államok által 
szankcionált ország lakosa , vagy bármely más személy, akit az USA 
exportszabályozási és szankciós programjai korlátoznak;   

 a Producer vagy a Google Ireland Limited („Google”) vagy ezek bármelyik 
anyavállalatának, leányvállalatának, jogi és pénzügyi tanácsadójának 
munkavállalója, tisztségviselője, igazgatója, ügynöke vagy képviselője (vagy ezek 
bármely közvetlen családtagja, vagyis szülője, házastársa, élettársa és gyermeke), 
vagy az előzőek bármelyikével egy háztartásban él (akár hivatalos kapcsolatban, 
akár nem); 

 az a személy, aki:  
(a) szerződés alapján képviselővel rendelkezik (pl. ügynökkel vagy menedzserrel), 
amely szerződés korlátozná vagy megakadályozná a Producer vagy a Google vagy 
bármely olyan szervezet képességét, amely közvetlenül vagy közvetetten irányítja a 
Google-t, amelyet a Google irányít vagy ellenőriz, illetve közös irányítás alatt van a 
Google-lel, ideértve nem kizárólagosan a Google LLC-t és a Google Commerce 
Limited-t (a Google-lel együtt a „Google-csoport vállalatai”,  amely kifejezés 
magában foglalja a jogutódokat, engedményeseket és engedélyeseket, és egyenként 
a „Google-csoport vállalata”, amely kifejezés magában foglalja a jogutódokat, 
engedményeseket és engedélyeseket),  hogy felhasználják az Ön Videóját a jelen 
Hivatalos feltételekkel összhangban;  
(b) olyan szerződéssel rendelkezik, amely miatt az Ön megjelenése az Ön 
Videójában egy harmadik fél jogának vagy jogainak megsértését jelentené;  
c) értékesítési megállapodási jogviszonyban áll; vagy  
(d) bármilyen más szerződéses jogviszonyban áll (ideértve, de nem kizárólagosan a 
céhes és/vagy szakszervezeti és/vagy kollektív társasági tagságot), amely 
megtilthatja, hogy Ön teljes mértékben részt vegyen a Filmben, vagy meggátolhatja, 
hogy a Producer/Lebonyolító, a Google-csoport vállalatai és a Film bármely más 
engedélyese vagy engedményese (együttesen az „Engedélyesek”), szabadon és 
jogdíjmentesen felhasználhassák az Ön Videóját világszerte az összes médiumban, 
örökre (illetve Franciaország és Spanyolország esetében az Ön Videójában szereplő 
jogok időtartamára). 

 
3. VIDEÓ BEKÜLDÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

3.1 A Beküldési időszak alatt annyi Videót küldhet be, amennyit csak szeretne, feltéve, 
hogy mindegyik eredeti Videó, és mindegyik megfelel a jelen Hivatalos feltételeknek. 
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Az Ön által beküldött egyes Videók mérete nem lehet nagyobb 4 GB-nál. A Videók 
beküldési feltételeiről a lifeinaday.youtube oldalon találhatók további részletek 

 
3.2 A Videónak a Filmes oldalra történő beküldésekor ki kell töltenie az általunk kért 

adatokat is, mint a teljes nevét, e-mail-címét, telefonszámát, a Videóban beszélt 
nyelvet (vagy nyelveket), a lakóhely szerinti országot, valamint az országot, ahol a 
Videót forgatták és/vagy rögzítették, és bármilyen más információt, amit kérünk. 
Igazolnia kell, hogy legalább 18 éves (illetve jogilag nagykorú a lakóhelyén, 
amennyiben ez több mint 18 éves életkort jelent), ellenkező esetben a Videója 
szerepeltetését a Filmben nem tudjuk megfontolni. Ha ellátogat a 
www.getreleaseform.com  webhelyre egy linkért, amit megoszthat a Videójában 
szereplő emberekkel, hogy elektronikus formában hozzájáruljanak a saját 
megjelenésükhöz, itt is meg kell adnia a teljes nevét és e-mail-címét. Mindegyik 
esetben csak az Önnel kapcsolatos adatokat fogjuk felhasználni, amelyeket az alábbi 
Adatvédelmi közleményben meghatározott célokra és az ott leírtak alapján gyűjtünk: 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-hu.pdf.  

 
 
3.3 A Videónak meg kell felelnie a Szolgáltatási feltételeknek és a Közösségi 

irányelveknek is. A fentiek korlátozása nélkül a Videó: 
 nem tartalmazhat védjegyeket, logókat vagy szerzői joggal védett anyagokat (például 

cégneveket, fényképeket, műalkotásokat, tetoválásokat vagy weboldalakon, 
televízióban, filmben vagy más médiában közzétett képeket), függetlenül attól, hogy 
az Ön tulajdonában vannak-e vagy nem (kivéve magát a Videót);  

 nem tartalmazhat, illetve nem utalhat bármely termék, szolgáltatás vagy cég 
jóváhagyására vagy promóciójára; 

 nem tartalmazhat semmilyen zenét, sem a Videó zenéjében (a filmzenében), sem a 
Videó hátterében (amelyet a képekkel egyidejűleg rögzít) (forrászene néven ismert), 
függetlenül attól, hogy az Ön tulajdonában van-e vagy sem; 

 nem ösztönözhet másokat olyan cselekedetekre, amelyek súlyos sérülést okozhatnak 
számukra, illetve bármilyen jogellenes tevékenységben való részvételre; 

 nem tartalmazhat sértő, bántó, nem megfelelő vagy illegális tartalmat, ideértve a 
profánságot, pornográf vagy szexuális tartalmat; alkoholt, illegális drogokat, 
kannabiszt, dohányt, lőfegyvereket vagy fegyvereket népszerűsítő tartalmat; 
bármilyen gyűlöletkeltő tartalmat (beleértve az erőszakot előmozdító vagy igazoló 
tartalmat, illetve az egyének vagy csoportok elleni gyűlöletet népszerűsítő tartalmat 
faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, életkor, nemzetiség, veterán 
státusz, kaszt, szexuális irányultság vagy nemi identitás alapján), illetve olyan 
tartalmat, amely más élőlények elleni erőszakot népszerűsít; 

 nem lehet benne semmilyen fenyegetés, illetve olyan tartalom, amely bárkit 
megfélemlíthet, zaklathat vagy bánthat; 

 nem tartalmazhat rágalmazást, más személy vagy cég hamis megjelenítését vagy 
róla szóló becsmérlő megjegyzéseket, ideértve az összes Engedélyest is; és 

 nem tartalmazhatnak felvételeket harmadik személyektől az engedélyük nélkül.  
A Lebonyolító határozza meg kizárólagos belátása szerint, hogy egy Videó megsérti-e a fenti 
tilalmakat.  

3.4 A Készítő jogosult elutasítani minden olyan Videót, amely nem felel meg a Google 
tartalmi előírásainak, amelyek nagyjából megfeleltethetőek az Egyesült Államokban 
alkalmazott „TV-14” televíziós sugárzási besorolásnak vagy annak megfelelő 
besorolásnak.  

3.5  A Videó létrehozásához felhasznált eredeti anyagot, az ehhez kapott bármilyen 
engedélyekkel együtt 2021. április 25-ig meg kell őriznie, hogy hozzáférhessünk (az 
eredetihez vagy a másolatához) a Filmben való felhasználáshoz, amennyiben 
Videóját kiválasztjuk, hogy potenciálisan szerepelhet a Filmben. 

3.6 Azok a Videók, amelyek nem felelnek meg ezeknek a Hivatalos feltételeknek, vagy 
amelyekhez nem adták meg az ilyen Videókhoz a jelen Hivatalos feltételekkel 
összhangban megkövetelt információkat, nem jogosultak szerepelni a Filmben. A 
Producer döntései minden tekintetben véglegesek és kötelező érvényűek.  
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4. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

4.1 Ön kijelenti, szavatolja, beleegyezik és megerősíti nekünk, hogy: 
(i) Videója megfelel a jelen Hivatalos feltételeknek, a Szolgáltatási feltételeknek és a 

Közösségi irányelveknek;  
(ii) legalább 18 éves (vagy nagykorú abban a országban, államban vagy 

tartományban, ahol lakik, ha ez a kor meghaladja a 18 évet);  
(iii) az Ön által a Videónak a Filmes oldalra történő feltöltése során megadott 

válaszok minden szempontból igazak és teljesek; 
(iv) a teljes Videót saját maga vette fel/rögzítette a Forgatási napon; 
(v) Ön a teljesen eredeti Videó egyetlen készítője és tulajdonosa; 
(vi) Önnek jogában áll elfogadni ezeket a Hivatalos feltételeket, és megadni a jelen 

Hivatalos feltételekben említett jogokat, minden tehertől és harmadik fél által 
formált jogoktól mentesen;  

(vii) az Ön videójában semmi nem sérti, illetve a Videónak és annak tartalmának az 
Engedélyesek általi felhasználása nem sérti semmilyen harmadik fél szerzői 
jogait vagy más jogait (ideértve a titoktartásra és/vagy a magánéletre és/vagy a 
nyilvánosságra vagy a szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat, illetve morális 
jogokat is); 

(viii) a Videó nem tartalmaz logót, védjegyet, dizájnt vagy szerzői joggal védett 
anyagot (beleértve, de nem kizárólag a zenét, filmet vagy televíziós felvételt), 
függetlenül attól, hogy az Ön tulajdonában van-e vagy nem (magának a Videón 
kívül); 

(ix) az Ön Videója nem tartalmazza senki nevét, képét, hangját vagy más személy 
másmilyen hangjait, kivéve, ha a személy aláírta, hogy engedélyezi a 
megjelenítését („Megjelenítési engedély”) a www.getreleaseform.com oldalról 
letölthető űrlap kitöltésével vagy egy elektronikus linken keresztül, amelyet a 
www.getreleaseform.com webhelyen keresztül lehet elküldeni az érintetteknek; 

(x) az Ön Videója nem tartalmaz a saját tulajdonán kívül más helyet, kivéve, ha 
rendelkezik az összes szükséges hozzájárulással, engedéllyel és jogátadással a 
hely tulajdonosa részéről és/vagy az illetékes hatóságok jóváhagyásával annak 
érdekében, hogy a Videót a Hivatalos feltételekkel összhangban fel tudjuk 
használni;   

(xi) Ön nem ruházott fel, nem terhelt meg, nem engedélyezett és más módon nem 
akadályozott meg a Videójához fűződő olyan jogokat, jogcímet és érdeket, 
amelyek megakadályozhatnák, hogy a Videója jogait a jelen Hivatalos feltételek 
7. pontja alapján nekünk átengedje, ideértve bármilyen megállapodást, amely 
megköveteli, hogy fizessünk Önnek vagy bármely harmadik félnek a Videó 
használatáért; 

(xii) semmilyen, a Videójával vagy a Videójához kapcsolódó bármilyen joggal 
kapcsolatos intézkedés, követelés vagy peres eljárás nem áll fenn, illetve nem 
fenyeget ez a veszély; 

(xiii) a Videója nem tartalmaz semmilyen rágalmazó anyagot vagy olyan anyagot, 
amely bármely személyt becsmérel vagy előnytelen fényben tüntet fel, vagy 
amely hátrányosan befolyásolhatja bármely személy nevét, tekintélyét vagy jó 
hírnevét; 

(xiv) a Videója nem tartalmaz pornográf vagy szexuális tartalmat, és nincs benne 
semmilyen gyűlöletkeltő, obszcén, sértő vagy káromló tartalom, illetve olyan 
tartalom, amely az erőszakot vagy bármilyen élőlény károsítását népszerűsíti;  

(xv) a Videójában nem lehet semmilyen fenyegetés, illetve olyan tartalom, amely 
bárkit megfélemlíthet, zaklathat vagy bánthat;  

(xvi) a Videója, valamint a forgatás és a Videó elkészítésének folyamata nem sérti a 
helyi, állami, nemzeti vagy más alkalmazandó törvényeket (ideértve korlátozás 
nélkül a megvesztegetés- és korrupcióellenes törvényeket is), illetve nem 
ösztönöz ilyen törvények megsértésére; és 

(xvii) a Videó forgatása és létrehozása során nem sértett meg a SARS-CoV-2-re, 
illetve bármely más koronavírusra vagy más világjárványra, járványra vagy 
közegészségügyi vészhelyzetre vonatkozó kormányzati, helyi vagy hatósági 
törvényt, rendeletet, szabályt, korlátozást vagy követelményt (ideértve korlátozás 
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nélkül az utazási, önelszigetelésre vagy karanténra vonatkozó korlátozásokat 
vagy követelményeket). 

Ön beleegyezik, hogy mentesíti és kármentesíti az Engedéllyel rendelkező feleket (az 
alábbiakban meghatározottak szerint) az ezzel ellentétes követelésekkel szemben.  

 
4.2  Ha Ön megsérti a jelen Hivatalos feltételekben szereplő bármelyik kijelentését, 

garanciáját, kötelezettségét, kötelezettségvállalását vagy egyezségét, illetve ha a 
videó nem felel meg minden tekintetben ezeknek a Hivatalos feltételeknek, akkor a 
Videó kizárásra kerül a Filmbe történő kiválasztási folyamatból.  

 
5. MŰSZAKI PROBLÉMÁK ÉS ÁLTALÁNOS HIBÁK 

5.1 Az alkalmazandó törvények által megengedett mértékig sem a Producer, sem a 
Google-csoport bármely vállalata, illetve semelyik anyavállalatuk, leányvállalatuk, 
társvállalatuk, hirdetési és promóciós ügynökségük, jogi és pénzügyi tanácsadójuk, a 
Filmmel összefüggésben lévő egyetlen entitás vagy egyén, sem azok illetékes 
tisztviselői, igazgatói, részvényesei, ügynökei, engedélyesei, engedélyezői és 
alkalmazottai, sem bármely internet-hozzáférési szolgáltató (együttesen „Engedéllyel 
rendelkező felek”) nem felelősek az információ helytelen vagy pontatlan beviteléért, 
emberi hibákért, műszaki hibákért, elveszett/késedelmes adatátvitelért, bármely 
telefonos, széles sávú, számítógépes vagy más hálózat, számítógépes berendezés, 
szoftver, hardver vagy ezek bármelyik kombinációjának mulasztásáért, 
megszakadásáért, törléséért, hibájáért, vonalának meghibásodásáért, valamint a 
Filmes oldalhoz történő hozzáférés sikertelenségéért, bármilyen a Videó feltöltése 
vagy a kapcsolódó anyagoknak a Filmes oldalról történő letöltése során bekövetkező 
problémáért, illetve bármilyen későn érkező, elveszett, sérült, rossz helyre küldött, 
hibás vagy hiányos Videóért.  

 
5.2 A jelen Hivatalos feltételek értelmében a Videó átvétele akkor történik meg, amikor a 

Filmes oldalra sikeresen megérkezik a feltöltött videofájl, valamint megtörténik a 
szükséges videóinformációk rögzítése.  

 
6. A VIDEÓ KIVÁLASZTÁSA 
6.1 A Producer produkciós csapata törekszik rá, hogy áttekintse az összes olyan Videót, 

amely a Beküldési időszak alatt érkezett a Filmes oldalra, és amely megfelel a 
Hivatalos feltételeknek, és amellyel kapcsolatban Ön minden szükséges információt 
megadott a jelen Hivatalos feltételeknek megfelelően, de a Producer nem garantálja, 
hogy produkciós csapata teljes egészében megtudja nézni a Videókat. A Videók 
kiválasztása a Filmben történő szereplésre az alábbiak alapján történik (a sorrend 
nem számít): 
(i) megfelel-e a Rendező utasításainak, amelyek a 

https://lifeinaday.youtube/take-part/ oldalon találhatók; 
(ii) egyediség; 
(iiii) kreativitás; 
(iv) technikai megvalósítás; és 
(v) megfelel-e a Film Producere és/vagy Rendezője által kitalált kreatív és 

művészi elképzelésnek. 
 A Videó Filmben történő szerepeltetése teljes mértékben a Rendező és a Producer 

művészi elképzeléseitől függ. A Rendező és a Producer döntése (akár közös, akár 
nem) végleges. 

 
6.2 Ha a Videóját előzetesen kiválasztjuk a Filmben vagy a Film weboldalán történő 

szerepeltetésre, felvehetjük Önnel a kapcsolatot azon az e-mail-címén és/vagy 
telefonszámán, amelyet megadott nekünk, amikor a Videót feltöltötte a Filmes oldalra 
az Adatvédelmi közleményben https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-hu.pdf 
meghatározott célból.  Azt is előírhatjuk, hogy adja meg otthoni címét az Adatvédelmi 
közleményben meghatározott célokra való felhasználáshoz, és szükség esetén a 
jelen Hivatalos feltételek érvényesítéséhez. 

 
6.3 Saját belátásunk szerint azt is előírhatjuk, hogy gondoskodjon arról, hogy harmadik 

felek a Videó használatához kapcsolódó további dokumentációt biztosítsanak. 
Ideértve korlátozás nélkül egy fizikailag aláírt filmkészítői joglemondást Öntől, a 
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Videóban felismerhető személyek Megjelenítési engedélyét (amennyiben ezeket még 
nem nyújtotta be a Videó feltöltésekor a Filmes oldalra) és egy aláírt, helyszínre 
vonatkozó engedélyt (az általunk biztosított nyomtatványon – „Helyszínre vonatkozó 
engedély”) a Videóban megjelenő bármely helyszín tulajdonosától (ha ezeket még 
nem nyújtotta be a Videó feltöltésekor a Filmes oldalra).  

 
6.4  Ha a Videója sérült, műszakilag hibás vagy tömörített, akkor felvehetjük Önnel a 

kapcsolatot (de nem vagyunk kötelesek ezt megtenni), és megkérhetjük, hogy küldje 
be a Videó egy másik példányát (vagy nagyobb felbontású verzióját). 

  
6.5  Ha a Videóját előzetesen kiválasztjuk a Filmben történő szerepeltetésre, az nem 

jelenti, hogy a Videó szerepelni fog a Film végleges verziójában (beleértve minden 
nyilvánosan bemutatott verziót), még akkor sem, ha minden általunk kért anyagot és 
dokumentumot a rendelkezésünkre bocsát.  

 
6.6  Ha nem nyújtja be a kért dokumentációt a megfelelő határidőkkel összhangban, vagy 

ha úgy találjuk, hogy a Videója nem felel meg a jelen Hivatalos feltételeknek, akkor a 
Videó nem kerül be a Filmbe.  

 
6.7  Ezenkívül Ön beleegyezik, hogy az Engedélyesek fenntartják a jogot (saját 

belátásuk szerint), hogy ne fontolják meg a Videójának a Filmben történő 
szerepeltetését, amennyiben az Engedélyesek által igényelt kiegészítő 
dokumentációból bármi olyasmi kiderül, amely megsértené a jelen Hivatalos 
feltételeket. Az Engedélyesek döntése végleges, ideértve a jelen Hivatalos 
feltételek alkalmazására és/vagy értelmezésére vonatkozó döntéseket is. 

 
 
7. AZ ÖN ENGEDÉLYE SZÁMUNKRA 

7.1  Ha feltölti Videóit a Filmes oldalra, hogy lehetőséget kapjon a Videók megfontolására 
a Filmben történő szerepeltetésre, visszavonhatatlan, nemzetközi, nem kizárólagos, 
jogdíjmentes engedélyt (adott esetben a jelenlegi és jövőbeli szerzői jogokra 
vonatkozó jelenlegi engedéllyel) ad a Producernek és az Engedélyeseknek a 
következőkre: 
(i)  letöltés, másolás, sokszorosítás, adaptálás, módosítás, átrendezés, 

szerkesztés, vágás, szinkronizálás, fordítás vagy feliratozás bármilyen 
nyelven, hozzáadás vagy törlés, illetve a Videóval kapcsolatos adatelemzés 
(ideértve korlátozás nélkül a Videó hanganyagának vagy képanyagának 
kinyerését önmagában, illetve bármilyen klip, kivonat vagy állókép készítését 
a Videójáról) bármilyen módon a Film előállítása, létrehozása, reklámozása, 
népszerűsítése, marketingje, nyilvánosságra hozatala, sugárzása, kiállítása, 
terjesztése, felhasználása és a Film a nyilvánosság felé történő 
kommunikációja céljából, valamint a Videó (vagy a Videó bármilyen 
megváltoztatott vagy szerkesztett verziója, illetve bármely klip, kivonat vagy 
állókép a Videóból) beillesztése a Filmbe, akár egyetlen szekvenciáról, akár 
szekvenciák sorozatáról van szó, valamint az anyag elé vagy mögé vagy 
közé bármilyen egyéb tartalom beillesztése (ideértve korlátozás nélkül a 
reklámszüneteket), saját kizárólagos belátásunk szerint;  

(ii)  a Film (és minden klip, kivonat vagy állókép a Filmből) reklámozása, 
népszerűsítése, forgalmazása, nyilvánosságra hozatala, sugárzása, 
kiállítása, a nyilvánosság felé kommunikálása, terjesztése, valamint 
felhasználása, amelybe az Ön Videóját (vagy annak bármely részét) vagy a 
Videó (vagy annak bármely részének, illetve részeinek) bármilyen módosított 
vagy szerkesztett verzióját beillesztettük, az egész világon, minden 
médiumban, minden jelenleg ismert módon, vagy bármilyen a jövőben 
kifejlesztett módon vagy eszközzel, hacsak ezt a törvény nem tiltja (ideértve 
korlátozás nélkül a Film kölcsönzését is);  

(iii)  a Videó vagy annak bármely részének, illetve részeinek (akár a Film részét 
képezi, akár nem) közlése a nyilvánossággal a Filmes oldalon és/vagy más, a 
mi tulajdonunkban lévő, a Filmhez kapcsolódó (teljes egészében vagy 
részben) webhelyen keresztül ideértve a korlátozás nélkül a 
www.youtube.com/lifeinaday oldalon található YouTube-csatornát (a Filmes 
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oldallal együtt a „Filmes webhelyek”), ideértve korlátozás nélkül a Filmes 
webhelyek egy részének vagy egészének népszerűsítését és újbóli 
leközlését bármilyen médiaformátumban és bármely médiacsatornán 
keresztül;  

(iv)  a Videó vagy annak bármely részének, illetve részeinek felhasználása, a  
YouTube webhely, valamint a Google-csoport bármely vállalatához tartozó 
bármely más webhely, termék, üzleti vállalkozás és/vagy szolgáltatás 
népszerűsítésére, reklámozására és marketingtevékenységére; és 

(v)  átruházás és/vagy alengedélyezés (teljes egészében vagy részben) 
harmadik félnek, ideértve korlátozás nélkül az Engedélyeseket, a fenti (i) – 
(iv) alpontokban meghatározott jogok bármelyikére vagy mindegyikére 
vonatkozóan. 

 
7.2  Ön beleegyezik abba, hogy most vagy vagy a jelen Hivatalos feltételek dátuma után 

másolatot ad nekünk a Videóhoz kapcsolódó anyagokról, amelyeket a 
rendelkezésünkre bocsátott, illetve kérésünkre feltöltött egy speciális oldalra. Az Ön 
által nekünk küldött fizikai anyagokat és a Videóval kapcsolatos anyagok másolatát 
nem szolgáltatjuk vissza Önnek, és nem vállalunk felelősséget ezek tárolására vagy 
megtartására, valamint nem vállalunk felelősséget Ön felé a fentiek megsemmisülése 
vagy elvesztése miatt, akár miattunk, akár harmadik fél miatt következik be. 

 
7.3  Ebben a 7. pontban a „Film” kifejezés egyben magában foglalja az összes előzetest, 

kedvcsinálót, reklám- vagy promóciós anyagot, DVD- és Blu-ray- „extrákat”, 
bónuszanyagot, elektronikus sajtóanyagot, filmzenét tartalmazó albumot, werkfilmet, 
dokumentumfilmet vagy egyéb produkciót, hangfelvételt vagy az ilyen filmen alapuló 
vagy azzal kapcsolatos anyagot, vagy bármilyen más anyagot, amely az ilyen film 
reklámozásával, népszerűsítésével, nyilvánosságra hozatalával vagy a 
felhasználásával kapcsolatos (együttesen: „Származékos filmanyagok”).  

 
7.4 Ha a Videó (vagy annak egy része) nem jelenik meg a Filmben és semmilyen 

Származékos filmanyagban, illetve egyetlen Filmes webhelyen sem, a 7. 
pontban foglalt engedély nem érvényes.  

 
 

 
8. MEGJELENÉS A KÉPERNYŐN – ÖN, MÁSOK ÉS HELYSZÍNEK 

8.1  Ha Ön megjelenik a Videójában, vagy ha a hangja, illetve egyéb Ön által keltett hang 
hallható a Videóban, és a Videó (vagy annak bármely része) szerepel a Filmben 
és/vagy annak bármely Származékos filmanyagában és/vagy bármely Filmes 
webhelyen, Ön visszavonhatatlan engedélyt ad az Engedélyeseknek minden olyan 
szereplésre vonatkozó beleegyezéssel kapcsolatban, amelyet megkövetel vagy 
megkövetelhet az Egyesült Királyság szerzői jogi törvénye – Copyright, Designs and 
Patents Act 1988 – (annak minden módosított vagy újra elfogadott verziójával együtt) 
vagy bármely más hasonló jogszabály a világ bármely részén, amely az Ön a 
Videóban, illetve Filmben (vagy a Film bármely részében) és Származékos 
filmanyagokban való megjelenésének és szereplésének felhasználására vonatkozik, 
az egész világon, örökre, bármilyen már ismert vagy a jövőben létrejövő médiában – 
amennyiben a törvény nem tiltja. Az Engedélyeseknek korlátlan joga van az 
előadások szinkronizálására és/vagy feliratozására bármilyen nyelven. 

 
8.2  Ha Önön kívül bárki más felismerhető módon megjelenik a Videóban, vagy a 

hangjuk vagy az általuk keltett egyéb hangok hallhatók a Videóban, vagy hivatkozás 
történik a nevükre a Videóban, és/vagy ha az Ön saját tulajdonától eltérő hely 
azonosíthatóan megjelenik a Videóban, a Videó beküldésével Ön kijelenti és 
szavatolja, hogy megszerezte az összes szükséges jogátruházást, engedélyt, 
hozzájárulást, jogmegadást és (az alkalmazandó törvények által megengedett 
mértékben) mentességeket és erkölcsi jogok alóli mentesítéseket az ilyen 
személyektől és/vagy az ilyen helyek tulajdonosaitól (ha vannak) annak érdekében, 
hogy az Engedélyesek felhasználhassák az Ön Videóját a jelen Hivatalos 
feltételeknek megfelelően, beleértve az ilyen személyek nevét, képeit, hangjait, és 
szerepléseit, és/vagy fényképeit, valamint az adott helyszínek felvételeit és 
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hangfelvételeit (ha vannak) az egész világon, bármilyen nyelven, örökre, bármilyen 
ma ismert és jövőbeli médiában és módon (hacsak a törvény nem tiltja), minden 
akadályozás és fizetési kötelezettség nélkül az ilyen magánszemélyekkel és/vagy 
tulajdonosokkal szemben (ha vannak).  Ha a Videóját előzetesen kiválasztjuk a 
Filmben és/vagy a Filmes oldalon történő szerepeltetésre, akkor aláírt Megjelenítési 
engedélyeket és/vagy helyszínre vonatkozó engedélyeket kell benyújtania (ahol erre 
szükség van). 

 
 

9. A VIDEÓ MEGJELENÉSE A STÁBLISTÁBAN 

Ha a Videója (vagy annak egy része) bekerül a Film végső változatába (egyéb 
esetben nem), akkor a Film közreműködőinek listáján társrendezőként megjelenik az 
Ön teljes neve, amit megadott , amikor a Videót feltöltötte a Filmes oldalra. A 
stáblistában való megjelenés méretét, pozícióját és elhelyezését (a Filmben vagy 
máshol) saját belátásunk alapján kizárólag mi határozzuk meg. Ha a törvény nem 
tiltja, a stáblistában történő elhelyezés elmulasztása bármely Engedélyes vagy 
harmadik fél által nem jelenti a jelen Hivatalos feltételek megsértését, és nem 
jogosítja Önt fel arra, hogy megszüntesse a jelen Hivatalos feltételekhez kapcsolódó 
megállapodását, vagy jogorvoslatban vagy egyéb méltányossági intézkedésben 
részesüljön, illetve nem tilthatja meg vagy korlátozhatja a Film vagy bármely 
Származékos filmanyag sugárzását, terjesztését, kiállítását, reklámozását, 
nyilvánosságra hozatalát, nyilvánosság számára történő kommunikálását vagy a 
Film, illetve a Származékos filmanyag egyéb felhasználását.   

 
10. AZ ÖN NEVE ÉS KÉPMÁSA PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓAN 

Ha a Videója (vagy annak bármely része) szerepel a filmben és/vagy bármely 
Származékos filmanyagban, akkor az Engedélyeseknek joguk van a neve, a 
fényképe és a nem fényképes képmása, valamint a Videóból származó bármilyen 
állókép vagy mozgókép, illetve az Ön hangja vagy bármilyen Ön által keltett hang 
használatára  a világon bárhol, bármilyen célból, amely kapcsolódik a Film, a 
Származékos filmanyagok, a Filmes webhelyek, a YouTube-weboldal és a Google-
csoport bármely vállalatához tartozó bármilyen más webhely, termék, vállalat és/vagy 
szolgáltatás reklámozásához, népszerűsítéséhez, nyilvánosságra hozatalához, 
sugárzásához, kiállításához, terjesztéséhez, hasznosításához és a nyilvánosság felé 
történő kommunikációjához a jelenleg ismert bármilyen médiában, illetve bármilyen 
jövőbeni médiában, amennyiben a törvény ezt nem tiltja, örökre.  

 
11. MORÁLIS JOGOK ÉS LEMONDÁS A KÖVETELÉSEKRŐL  

11.1  Ha az Ön Videója (vagy annak bármely része) szerepel a Filmben és/vagy bármely 
Származékos filmanyagban vagy bármely Filmes webhelyen, Ön az alkalmazandó 
törvények által megengedett legnagyobb mértékben, visszavonhatatlanul lemond az 
ebből származó előnyeiről, és vállalja, hogy nem gyakorol semmilyen jogot, a 
jogokról lemond, és az Engedélyeseket felmenti minden olyan követelés alól, amelyre 
Ön most vagy később bármilyen joghatóságban jogot formálhat az „erkölcsi 
jogokként” vagy „morális jogokként” ismert rendelkezés alapján vagy más hasonló, 
illetve tisztességtelen versenyre vonatkozó jogszabályok alapján, az Engedélyesek 
részéről az Ön Videójának további értesítés, illetve bármilyen kompenzáció nélküli 
felhasználásával kapcsolatban, és beleegyezik, hogy nem kezdeményez, támogat, 
tart fenn vagy engedélyez az Engedélyesekkel vagy bármely más személlyel 
szembeni fellépést, követelést vagy keresetet a Videóval, a Filmmel, illetve bármely 
Származtatott filmanyaggal  kapcsolatban azon az alapon, hogy a Videója vagy abból 
származó bármilyen mű bárminemű felhasználása sérti vagy megszegi az Ön 
és/vagy bármelyik benne szereplő személy jogait.  

 
11.2  Ön szavatolja, hogy sem Ön, sem senki más nem emel kifogást a jövőben azzal 

kapcsolatban, hogy a Videója (vagy annak bármely része/részei) szerepel/nek a 
Filmben és/vagy Származékos filmanyagokban és/vagy bármely Filmes webhelyen, 
és visszavonhatatlanul lemond a jogairól az Engedélyesek javára, és mentesíti az 
Engedélyeseket mindennemű és bármilyen jellegű felelősség alól, ami a Videója 
(vagy annak bármely részének) a Filmben és/vagy bármely Származékos filmben 
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és/vagy bármilyen Filmes Webhelyen történő szerepléséből vagy annak 
eredményeként merül fel, ideértve a magánélet tiszteletben tartásával vagy 
megsértésével, bármilyen nyilvánosságra hozatali jog megsértésével, rágalmazással, 
erkölcsi jogok vagy hasonló jogok megsértésével, vagy személyes vagy tulajdonjogok 
megsértésével kapcsolatos jogokat, és vállalja, hogy nem fog sem most, sem a 
jövőben ilyen követeléseket érvényesíteni vagy fenntartani bármelyik Engedélyessel 
szemben. 
 

12. JAVADALMAZÁS  

12.1  Az Ön Videójának a Filmben és/vagy bármely Származtatott filmanyagban és/vagy 
bármely Filmes webhelyen történő szerepeltetése megfelelő javadalmazásnak 
tekintendő a jelen Hivatalos feltételek alapján ránk ruházott összes jog átruházáséért, 
és sem Ön, sem más személy nem jogosult további kompenzációra a jelen Hivatalos 
feltételek által ránk ruházott jogok bármilyen jellegű használatával összefüggésben.  

 
12.2.  Az Ön Videójának a Filmben és/vagy bármely Származtatott filmanyagban és/vagy 

bármely Filmes webhelyen történő szerepeltetésekor méltányos díjazást kell adni a 
bérleti és kölcsönzési jogok, valamint a kábel-lejátszási jogok, valamint minden 
hasonló jog vonatkozásában, amelyre Ön most vagy később jogosulttá válhat 
bármely olyan ország jogszabályai alapján, amely érintett a Film és/vagy 
Származékos filmanyagok felhasználásában.  

 
13. KÖTELEZETTSÉG KIZÁRÁSA 

13.1  Nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy Videóját szerepeltetjük a Filmben vagy 
bármely Származékos filmanyagban vagy bármely Filmes webhelyen, illetve hogy 
miután elkészítettük a Filmet vagy bármilyen Származékos filmanyagot, és 
belefoglaltuk a Videóját (vagy annak bármely részét), a Filmet vagy bármely 
Származékos filmanyagot sugározni, kiállítani, a nyilvánosság felé közvetíteni, illetve 
használni fogjuk, és a fentiekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk. 

 
13.2  A közreműködők által a Filmes oldalon keresztül feltöltött Videók mellett az 

Engedélyesek és a partnerszervezetek jogosultak felvételeket beszerezni a Filmhez a 
kiválasztott szervezetektől és magánszemélyektől a világ különböző területein (akár a 
Filmes oldalon keresztül, akár nem), hogy bővítsék a projekt globális hatókörét és a 
részvételi lehetőséget. Az ilyen harmadik felek által nekünk benyújtott Videókra nem 
vonatkoznak ezek a Hivatalos feltételek, ám ezeket a Videókat is szerepeltethetjük a 
Filmben. Saját kizárólagos belátásunk szerint döntjük el, hogy a Filmnek mekkora 
részét tegyék ki az ilyen harmadik felek által készített Videók. 

 
13.3  Nem tudunk kommunikációt folytatni a Filmben vagy bármely Származékos 

filmanyagban szereplő tartalom kiválasztásával kapcsolatban.  
 

 
14. A HIVATALOS FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSE ÉS FELELŐSSÉG 

14.1  A jelen Hivatalos feltételekben szereplő bármely kötelezettségvállalásunk vagy 
kötelezettségünk megsértése esetén Önnek kizárólag a Ön által ténylegesen 
elszenvedett károkkal kapcsolatosan (ha vannak ilyenek) van lehetősége 
jogorvoslatra (mindig figyelembe véve az alábbi 14.2. pontot), és semmilyen 
körülmények között nem jogosult rá, hogy megszüntesse a jelen Hivatalos 
feltételekhez való hozzájárulását vagy jogorvoslatban vagy egyéb méltányossági 
intézkedésben részesüljön, illetve nem tilthatja meg vagy korlátozhatja a Film vagy 
bármely Származékos filmanyag készítését, sugárzását, terjesztését, kiállítását, 
reklámozását, népszerűsítését vagy nyilvánosság számára történő kommunikálását. 

14.2.  Az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben nem vállalunk felelősséget 
semmilyen gazdasági veszteségért, jó hírnév elvesztéséért vagy különleges, 
közvetett vagy következményes veszteségekért (függetlenül attól, hogy ezek a 
veszteségek felmerültek-e Ön és mi közöttünk a Videó Filmes oldalra való 
feltöltésének időpontjában), amelyet Ön a jelen Hivatalos feltételekkel vagy az ezzel 
a lehetőséggel kapcsolatban elszenvedett. Az Engedélyeseknek a jelen Hivatalos 
feltételekből fakadó vagy azokkal kapcsolatos összesített felelőssége (függetlenül 
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attól, hogy a felelősség szerződésszegés, gondatlanság vagy más ok miatt merül fel) 
legfeljebb 100 font értékig terjed ki.  

14.3.  A jelen Hivatalos feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy 
korlátozza vagy kizárja Önt vagy saját magunkat a felelősség alól csalárd állítás, 
személyi sérülés vagy halál esetén, amely gondatlanságból vagy a Hivatalos 
feltételek megsértéséből származik akár az Ön, akár a mi részünkről (a helyzettől 
függően). 

14.4 Ön elfogadja a jelen Hivatalos feltételekben meghatározott feltételeket, vállalja, 
hogy önmagára nézve kötelező érvényűként ismeri el a Producer döntéseit, 
szavatolja, hogy jogosult részt venni a Projektben, és elfogadja, hogy az 
Engedéllyel rendelkező felek – személyi sérülést vagy halált okozó 
gondatlanságuk vagy ezeknek a Hivatalos feltételeknek általuk történő 
megsértése kivételével – a törvény által megengedhető maximális mértékben 
nem felelősek (és ezzel visszavonhatatlanul felmenti őket a felelősség alól) az 
esetleges követelésekért, veszteségekért, felelősségért, károkért, költségekért 
és díjakért (beleértve az ügyvédi díjakat és költségeket), amelyeket 
bármelyiküktől, illetve Öntől vagy egy harmadik féltől követelnek, amelyek 
felmerülése, illetve fennállása kapcsolatban áll az Ön által benyújtott Videó 
vagy egyéb anyag felhasználásával, elfogadásával vagy azzal történő 
visszaéléssel, illetve a Projekttel kapcsolatos tevékenységre való 
felkészüléssel, az abban való részvétellel és/vagy az oda és onnan történő 
utazás során (ideértve korlátozás nélkül a Videó létrehozását is) történtekkel, 
ideértve korlátozás nélkül bármilyen sérülést, kárt, halált, veszteséget vagy 
személyt, illetve tulajdont ért balesetet, vagy a Projekthez kapcsolódó bármely 
megállapodás vagy garancia Ön általi megszegésével, ideértve a jelen 
Hivatalos feltételek megszegését is. Bármilyen kísérlet bármely weboldal 
szándékos károsítására vagy a Projekt törvényes működésének aláásására a 
büntetőjogi és a polgári törvények megsértését jelenti, és ilyen kísérlet esetén 
az Engedélyesek fenntartják a jogot, hogy kártérítést vagy más jogorvoslatot 
kérjenek bármelyik ilyen személytől vagy személyektől minden ilyen kísérletért 
a törvény által megengedett legnagyobb mértékben. Bármely Videó a Készítő 
általi átnézése ellenére Ön megérti és vállalja, hogy kizárólagos felelősséget 
vállal a Videó tartalmáért, és vállalja, hogy kártalanítja az Engedéllyel 
rendelkező feleket mindennemű kárért és költségért (beleértve a jogi díjakat és 
a kártalanítási alapon felmerülő költségeket is) és/vagy bármilyen felelősségért, 
amely bármilyen harmadik fél igénye vagy követelése miatt merül fel a Videója 
tartalmával , illetve annak felhasználásával és hasznosításával kapcsolatban az 
itt leírtak alapján. Ezenkívül vállalja, hogy kártalanítja az Engedéllyel rendelkező 
feleket, és teljes mértékű kártalanítást biztosít minden követelés és költség 
(ideértve a jogi díjakat és a kártalanítási alapon felmerülő költségeket is), 
eljárások, keresetek, követelések, károk és/vagy felelősség esetén, amelyek az 
Engedéllyel rendelkező fele ellen bármilyen módon felmerülnek, illetve amelybe 
bármely Engedéllyel rendelkező fél kompenzációként beleegyezik annak 
következtében, hogy Ön megszegi vagy nem teljesíti a jelen Hivatalos feltételek 
4.1.(i)., a 4.1.(iii). és a 4.1.– 4.(xvii) (mindet beleértve) pontokban vállalt 
kötelezettségeit. 

14.5. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön és a Készítő között fennálló kapcsolat 
nem bizalmas, bizalmi, kizárólagos vagy egyéb módon különleges kapcsolat, és hogy 
az Ön a Videó feltöltésével kapcsolatos döntése a Filmre vonatkozóan nem hozza a 
Készítőt olyan helyzetbe, amely bármiben különbözik a normál lakosság helyzetétől a 
Videójának elemei tekintetében, a jelen Hivatalos feltételekben meghatározottakon 
kívül.  

14.6  Ön tudomásul veszi, hogy a COVID-19-nek való kitettség kockázatával járhat a 
Projekttel kapcsolatos tevékenységekre való felkészülés, a Projektben történő 
részvétel, valamint a Projekttel kapcsolatos tevékenységek helyszínére vagy onnan 
el történő utazás (ideértve korlátozás nélkül a videó létrehozását is), és elfogadja ezt 
a kockázatot. Beleegyezik, hogy szigorúan betartja az összes állami és helyi 
egészségügyi és biztonsági, valamint egyéb jogi követelményt, korlátozást, tanácsot 
és iránymutatást (ideértve korlátozás nélkül a társadalmi távolságtartást, a higiéniát 
és takarítást, az arcfedő viselését, az utazást, az önelszigeteltetést és a karantént is)  
annak érdekében, hogy minimalizálja annak kockázatát, hogy Ön vagy bármely 
harmadik fél ki legyen téve a COVID-19-nek. Elfogadja, hogy továbbra is fennáll 
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annak a lehetősége, hogy közvetlen vagy közvetett kapcsolatba kerül a COVID-19-
cel, és ezen tudás alapján szabadon és önként egyezik bele abba, hogy részt vesz a 
Projektben. 

 
15. ADATVÉDELEM – SZEMÉLYES ADATOK  

Az RSA1-LIAD2020 Limited az Önre vonatkozó információkat a következőkben 
közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatának megfelelően gyűjti be és dolgozza fel: 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-hu.pdf. Ez egyben összefoglalja az Egyesült 
Királyságban alkalmazandó adatvédelmi törvények alapján biztosított jogait is. 
 

16. ÁTRUHÁZÁS VAGY ALENGEDÉLY 

16.1  Jogunkban áll harmadik felek részére átruházni, átengedni, átterhelni vagy más 
módon kezelni a jelen Hivatalos feltételekben foglaltakat, illetve a jelen Hivatalos 
feltételekből fakadó jogainkat és előnyeinket (egészben vagy részben).  
 

16.2.  Önnek nem áll jogában előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül harmadik felek 
részére átruházni, átengedni, átterhelni vagy más módon kezelni a jelen Hivatalos 
feltételekben foglaltakat, illetve a jelen Hivatalos feltételekből fakadó jogait és 
előnyeit. 

 
 

17. A TELJES MEGÁLLAPODÁS ÉS AZ ALKALMAZANDÓ IRÁNYADÓ JOG ÉS 
JOGHATÓSÁG 

17.1.  Ezek a Hivatalos feltételek (az Ön által a Videó a Filmes oldalra történő feltöltésekor 
megadott összes információval együtt) a teljes megállapodást képezik közöttünk és 
Ön között, és helyettesítenek, felváltanak és megszüntetnek minden korábbi, a jelen 
Hivatalos feltételek tárgyára vonatkozó megállapodást közöttünk és Ön között. 

 
17.2.  A dokumentumban szereplő Hivatalos feltételek bármely rendelkezése és a 

Szolgáltatási feltételek, a Közösségi irányelvek, a lehetőséggel kapcsolatos bármely 
reklám vagy hirdetés, illetve a Filmes oldal közötti ellentmondás esetén a jelen 
dokumentumban szereplő Hivatalos feltételek az irányadóak. 

 
17.3  Azokra a résztvevőkre, akik nem minősülnek természetes személynek a kanadai 

Québec tartományban, Anglia és Wales törvényei vonatkoznak a jelen Hivatalos 
feltételek tekintetében (ideértve az ezekből eredő vagy azokkal összefüggésben lévő, 
szerződésen kívüli kötelezettségeket is). Az alábbiakban meghatározottak 
kivételével, mindkét fél visszavonhatatlanul beleegyezik, a kizárólagos előnyünkre, 
hogy az alábbi témában az angliai és walesi bíróságok kizárólagos joghatósággal 
rendelkeznek minden olyan vita vagy követelés (beleértve a szerződésen kívüli 
vitákat vagy követeléseket is) esetén, amely a jelen Hivatalos feltételekkel, illetve 
azok tárgyával kapcsolatos vagy azokból ered. Ez a pont semmilyen módon nem 
korlátozhatja a jogunkat arra, hogy bármely más illetékes joghatósággal bírósága 
előtt eljárást kezdeményezzünk Ön ellen, és az eljárás megindítása egy vagy több 
joghatóságban nem zárhatja ki az eljárás megindítását más joghatóságokban, akár 
egyidejűleg, akár nem, amilyen mértékben azt a vonatkozó egyéb joghatóság 
törvényei megengedik. Az Ön ellen indított bármely bírósági vagy egyéb eljárás 
esetén a hivatalos kézbesítés történhet személyes kézbesítéssel (beleértve a futárt 
is) vagy postai úton (külföldre küldés esetén légipostával) a 6.2 pont szerint nekünk 
megadott címre (vagy más olyan címre, amiről Ön időközben írásban értesíthet 
bennünket), és a kézbesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a megfelelő címre 
megérkezik (személyes kézbesítés esetén (beleértve a futárt)), vagy két (2) nappal a 
feladás után (ha postai úton küldték, nem légipostával) vagy hat (6) nappal a feladás 
után (ha légipostával küldték). Ahol alkalmazandó, Önök és mi is eltekintünk az 
eljárási kézbesítés alkalmazásától a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és 
bíróságon kívüli iratok külföldi kézbesítéséről szóló Hágai Egyezmény szerint. 
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18. ÉRVÉNYESSÉG 

Ha ezeknek a Hivatalos feltételeknek bármely rendelkezése érvénytelen, semmis 
vagy végrehajthatatlan az adott ország törvényei, jogszabályai vagy rendeletei 
alapján, akkor ezek a rendelkezések semmilyen módon nem érintik a Hivatalos 
feltételek más rendelkezéseit, az ilyen rendelkezés alkalmazását más körülmények 
között vagy a jelen Hivatalos feltételek érvényességét vagy végrehajthatóságát, 
valamint az ilyen rendelkezéseket csak annyira lehet korlátozni, hogy az a megfelelő 
joghatóság jogi követelményeinek megfeleljen.  

 
19. VISSZAVONÁS 

A Készítő a Projektet (vagy annak bármely részét) bármikor (okkal vagy ok nélkül), a 
Készítő kizárólagos belátása szerint visszavonhatja, módosíthatja vagy 
felfüggesztheti. Visszavonás vagy felfüggesztés esetén a Készítő fenntartja magának 
a jogot, hogy saját belátása szerint kiválasszon Videókat a Filmhez minden, a 
visszavonásig beérkezett, jogosult Videó közül a Hivatalos feltételekben szereplő 
kritériumok alapján, illetve hogy ne válasszon ki egyetlen Videót sem. A jelen 
Hivatalos feltételek egyetlen rendelkezése sem tekinthető képviseletnek, jótállásnak, 
ígéretnek vagy garanciavállalásnak abban, hogy a Készítő készít bármely Filmet, 
megjeleníti a Filmet, választ a benyújtott Videók közül a Filmhez és/vagy felhasználja 
a beküldött videókat a Filmben. 

 


