
 

HIDUP DALAM HARI -  KETENTUAN RESMI 2020  
 

1

FILM “LIFE IN A DAY - 2020” 
KETENTUAN RESMI 

 
RSA1-LIAD2020 Limited ( "kami" atau "Produser" di mana para pihak termasuk penerus 
RSA1-LIAD2020 Limited dalam posisi, penugasan, dan penerima lisensi) meminta kontributor 
untuk mengirimkan video untuk dipertimbangkan disertakan dalam film utama yang dapat 
terbuat dari video-video yang dikirimkan oleh banyak kontributor, yang saat ini berjudul "LIFE 
IN A DAY - 2020" ("Film" di mana ekspresinya termasuk setiap dan semua versi film saat ini 
atau sesudah diproduksi, setiap bagian atau bagian-bagian dari film dan setiap masing-
masing trek audio atau versi film tersebut). 
 
Tujuan Produser dengan Film ini adalah untuk mengabadikan satu hari dalam kehidupan 
dunia. Oleh karena itu, Anda diundang untuk mengirimkan video orisinal (dan video tersebut 
dapat berisi gambar bergerak dan suara, atau hanya gambar bergerak, atau hanya suara, 
yang tunduk pada batasan dalam Ketentuan Resmi ini) yang direkam atau telah direkam 
pada tanggal 25 Juli 2020 (masing-masing disebut "Video" dan secara kolektif disebut 
"Video”, di mana ekspresinya mencakup semua atau sebagian atau konten Video tersebut 
dan materi apa pun yang selanjutnya dikirimkan kepada kami sehubungan dengan Video, 
misalnya potongan yang lebih panjang), yang akan kami pertimbangkan untuk disertakan 
dalam Film. Untuk mengirimkan Video untuk dipertimbangkan dalam Film, kontributor harus 
mengunggah Video miliknya ke situs mikro khusus di liefeinaday.youtube ("Film Microsite") 
sesuai dengan tanggal dan waktu sebagaimana ditetapkan di bawah ini.  
 
Anda memahami bahwa jika Produser memilih Video Anda untuk ditampilkan dalam Film, 
Anda tidak berhak menerima segala bentuk pertimbangan atau item lain selain pencantuman 
Video Anda dalam Film ini. 
 
Dengan mengunggah Video Anda ke Film Microsite, Anda menyetujui ketentuan resmi ini (" 
“Ketentuan Resmi”) selain ketentuan layanan dari situs web YouTube yang ditetapkan di 
http://www.youtube.com/t/terms ("Ketentuan Layanan”) dan Pedoman Komunitas situs web 
YouTube yang ditetapkan di http://www.youtube.com/t/community_guidelines ("Pedoman 
Komunitas") (dan referensi ke "Ketentuan Resmi" harus mencakup semua ketentuan ini, 
kecuali dinyatakan lain).  
 
Informasi lebih lanjut mengenai Film dan pembuatan dan pengiriman Video untuk Film 
tersedia di halaman Pertanyaan Umum yang ada di 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vSzyhKhx2sLAjM0cz2B4KIx9lns6NtPTq_d9icKqcgZJAl6DFi_GUr4MSv2tdD1pWCCF0pWxd
_M7DAo/pub, tetapi informasi tersebut bukan merupakan bagian dari Ketentuan Resmi ini. 
 
1. TANGGAL-TANGGAL TERKAIT 

Tanggal-tanggal yang terkait untuk proyek ini ("Proyek") adalah sebagai berikut:  
 

ACARA Mulai Berakhir 
Hari Pembuatan Film Anda Sabtu, 25 Juli 2020 pukul 

00:00:01, di mana pun Anda 
berada 

Sabtu, 25 Juli 2020 pukul 
23:59:59 di mana pun Anda 
berada 

Pengiriman Video Anda 
dengan mengunggah ke Film 
Microsite 
("Periode Pengiriman”) 
 

Sabtu, 25 Juli 2020 pukul 
00:00:01, di mana pun Anda 
berada 

Minggu, 2 Agustus 2020 
pukul 23:59:59 di mana pun 
Anda berada (atau tanggal 
yang kami tentukan nanti 
atas kebijakan kami sendiri) 

Ulasan Video oleh 
Produser/Administrator  

Pada atau sekitar hari 
Minggu, 26 Juli 2020 pukul 
09:00:00 GMT  

Pada atau sekitar tanggal 16 
November 2020 pukul 
23:59:59 GMT atau hingga 
semua Video yang diunggah 
selama Periode Pengiriman 
telah ditinjau, mana yang 
lebih dulu.  
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Untuk semua tanggal lain seperti tanggal rilis Film yang diharapkan, dan setiap 
perubahan tanggal Proyek yang relevan, silakan periksa Film Microsite. Tanggal-
tanggal (termasuk tanggal rilis Film) dapat berubah atas kebijakan kami sendiri. Kami 
tidak berkewajiban untuk menyelesaikan produksi Film atau, jika selesai, untuk 
merilis atau menggunakan Film ini di media tertentu mana pun.  

 
Administrator:   
Administrator untuk Proyek ini adalah RSA1-LIAD2020 Limited beralamat di 42-44 
Beak Street, London W1F 9RH. 

 
2. KELAYAKAN 

2.1  Agar kontributor dapat mengunggah dan mengirimkan Video untuk dipertimbangkan 
untuk disertakan dalam Film, kontributor harus: 

 berusia 18 tahun (atau usia dewasa di negara, negara bagian, atau provinsi tempat 
kontributor tinggal, jika lebih dari 18) atau lebih, per Sabtu, 25 Juli 2020; dan  

 memiliki akun Google. Untuk membuat akun Google secara gratis, silakan kunjungi:  
https://accounts.google.com/.   

 
2.2  Anda tidak akan memenuhi syarat untuk mengirimkan Video jika Anda: 

 warga negara Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan, Suriah, Krimea, atau negara lain yang 
dikenai sanksi AS atau orang lain yang dibatasi oleh kontrol ekspor dan program 
sanksi AS;   

 karyawan, pejabat, direktur, agen, atau perwakilan Produser atau Google Ireland 
Limited (“Google”) atau salah satu dari perusahaan induk, anak perusahaan, 
penasihat hukum dan keuangan (atau anggota keluarga dekat mereka (yang berarti 
orang tua, pasangan, mitra sipil, dan anak-anak), atau penghuni dalam rumah 
tangga yang sama (apakah terkait secara hukum atau tidak) dari salah satu yang 
disebutkan di atas); 

 orang yang:  
(a) diwakili di bawah kontrak (misalnya, oleh agen atau manajer bakat) yang akan 
membatasi atau menghalangi kemampuan Produser atau Google atau entitas mana 
pun yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan 
oleh, atau berada di bawah kendali bersama, Google, termasuk namun tidak terbatas 
pada Google LLC dan Google Commerce Limited (bersama dengan Google disebut, 
“Perusahaan Google Group" di mana pihak-pihak termasuk penerus mereka dalam 
posisi, penugasan, dan penerima lisensi, dan masing-masing "Perusahaan Grup 
Google” di mana pihak-pihak termasuk penerusnya dalam posisi, penugasan, dan 
penerima lisensi) untuk menggunakan Video Anda sesuai dengan Ketentuan Resmi 
ini;  
(b) memiliki kontrak yang akan membuat penampilan Anda di Video Anda melanggar 
hak pihak ketiga;  
(c) berada di bawah perjanjian dagang; atau  
(D) berada di bawah hubungan kontrak lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada 
serikat dan/atau serikat pekerja dan/atau keanggotaan kelompok masyarakat) yang 
dapat melarang Anda untuk berpartisipasi penuh dalam Film, atau untuk mengizinkan 
Produser/Administrator, Perusahaan Google Group dan semua penerima lisensi atau 
penugasan lain dari Film ini (bersama-sama disebut, "Penerima Lisensi”) untuk 
menggunakan video Anda di seluruh dunia di semua media selamanya (atau, dalam 
kasus Prancis dan Spanyol, selama durasi hak dalam Video Anda) atas dasar bebas 
residu dan bebas royalti. 

 
3. KETENTUAN PENGIRIMAN VIDEO 

3.1  Anda dapat mengirimkan Video sebanyak yang Anda ingin dalam Periode 
Pengiriman, asalkan masing-masing video adalah orisinal dan masing-masing video 
mematuhi Ketentuan Resmi ini. Setiap Video yang dikirimkan oleh Anda harus 
memiliki ukuran file paling besar 4 GB. Detail lebih lanjut tentang cara mengirim 
Video ada di lifeinaday.youtube 

 
3.2  Ketika mengirimkan Video Anda ke Film Microsite, Anda juga harus mengisi detail 

tertentu yang kami minta, khususnya nama lengkap, alamat email, nomor telepon 
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kontak, bahasa yang digunakan dalam Video Anda, negara tempat tinggal dan 
negara di mana Video Anda difilmkan dan/atau direkam, dan informasi lain yang kami 
minta, dan Anda harus memberikan konfirmasi bahwa Anda berusia setidaknya 18 
tahun (dan di atas usia sah di negara tempat tinggal Anda jika lebih dari 18), atau 
Video Anda tidak akan memenuhi syarat untuk dipertimbangkan untuk disertakan 
dalam Film ini. Jika Anda mengunjungi situs web www.getreleaseform.com untuk 
mendapatkan tautan elektronik untuk dibagikan kepada orang-orang yang 
ditampilkan dalam Video Anda di mana orang-orang itu dapat mengirimkan rilis 
penampilan kepada Anda secara elektronik, Anda juga harus memberikan detail 
berisi nama lengkap dan alamat email Anda. Di masing-masing kasus, kami hanya 
akan menggunakan informasi yang kami kumpulkan yang berkaitan dengan Anda 
untuk tujuan dan dasar yang ditetapkan dalam Pemberitahuan Perlindungan Data 
kami di https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-id.pdf.    

 
 
3.3  Video Anda juga harus mematuhi Ketentuan Layanan dan Pedoman Komunitas. 

Tanpa membatasi hal tersebut di atas, Video Anda tidak boleh: 
 mengandung merek dagang, logo, atau materi yang dilindungi hak cipta (seperti 

nama perusahaan, foto, karya seni, tato, atau gambar yang dipublikasikan pada atau 
di dalam situs web, televisi, film atau media lain), baik dimiliki oleh Anda sendiri atau 
tidak (kecuali untuk Video itu sendiri );  

 menyertakan atau mengimplikasikan dukungan atau promosi produk, layanan, atau 
perusahaan apa pun; 

 mengandung musik apa pun, baik pada musik latar untuk Video Anda (skor) atau 
musik yang diputar di latar belakang Video Anda (yang direkam secara bersamaan 
dengan gambar) (dikenal sebagai musik sumber), baik dimiliki oleh sendiri atau tidak; 

 mendorong orang lain untuk melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan mereka 
cedera parah atau untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang melanggar hukum; 

 menjadi atau mengandung konten yang menyinggung, kasar, tidak pantas atau ilegal, 
termasuk konten yang tidak senonoh, pornografi atau seksual, konten yang 
mempromosikan alkohol, obat-obatan terlarang, ganja, tembakau, senjata api atau 
senjata, konten kebencian dalam bentuk apa pun (termasuk konten yang 
mempromosikan atau membiarkan kekerasan atau mendorong kebencian terhadap 
individu atau kelompok berdasarkan ras atau asal etnis, agama, kecacatan, jenis 
kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, kasta, orientasi seksual atau identitas 
gender), atau konten yang mempromosikan kekerasan atau membahayakan makhluk 
hidup lain; 

 mengandung ancaman dalam bentuk apa pun atau konten apa pun yang dapat 
mengintimidasi, melecehkan, atau merundung seseorang; 

 mencemarkan nama baik, menggambarkan secara keliru, atau berisi komentar yang 
merendahkan orang atau perusahaan lain, termasuk Penerima Lisensi; dan 

 berisi rekaman pihak ketiga yang diambil tanpa izin pihak ketiga tersebut.  
Apakah sebuah Video melanggar larangan di atas atau tidak akan ditentukan oleh 
Administrator secara sepihak.  

3.4  Produser berhak untuk menolak Video mana pun yang tidak memenuhi standar 
konten Google yang akan dianggap secara wajar mendekati peringkat siaran televisi 
AS yang tidak lebih ketat dari “TV-14” atau yang setara.  

3.5  Anda harus menyimpan materi asli yang digunakan untuk membuat Video Anda, 
beserta semua izin yang telah Anda peroleh sehubungan dengan materi tersebut 
hingga 25 April 2021 sehingga kami dapat mengaksesnya (atau salinannya) untuk 
digunakan dalam Film, apabila Video Anda terpilih untuk berpeluang masuk ke dalam 
Film. 

3.6  Video yang tidak sesuai dengan Ketentuan Resmi ini, atau jika Anda belum 
memberikan informasi yang diperlukan untuk Video tersebut sesuai dengan 
Ketentuan Resmi ini, tidak akan memenuhi syarat untuk disertakan dalam Film. 
Keputusan Produser bersifat final dan mengikat dalam segala hal.  
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4. KETENTUAN BERPARTISIPASI 

4.1  Anda menyatakan, menjamin, berjanji, dan mengonfirmasikan kepada kami bahwa: 
(i) Video Anda sesuai dengan Ketentuan Resmi, Ketentuan Layanan, dan Pedoman 

Komunitas ini;  
(ii) Anda berusia 18 tahun (atau usia sah di negara, negara bagian, atau provinsi 

tempat Anda tinggal, jika usia mayoritas tersebut lebih dari 18) atau lebih;  
(iii) semua tanggapan yang Anda berikan kepada kami ketika Anda mengunggah 

Video Anda ke Film Microsite adalah benar dan lengkap dalam segala hal; 
(iv) Video Anda secara keseluruhan direkam dan/atau telah direkam oleh Anda pada 

Hari Pembuatan Film; 
(v) Anda adalah satu-satunya penulis dan pemilik Video Anda yang sepenuhnya asli 

milik Anda; 
(vi) Anda memiliki hak untuk menyetujui Ketentuan Resmi ini dan untuk memberikan 

hak sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Resmi ini, bebas dari segala 
hambatan dan hak pihak ketiga;  

(vii) tidak ada dalam Video Anda yang melanggar, dan penggunaan Video oleh 
Penerima Lisensi dan semua konten di dalamnya tidak akan melanggar, hak 
cipta atau hak-hak lain (termasuk hak kerahasiaan dan/atau privasi dan/atau 
publisitas, hak moral, atau hak kekayaan intelektual), dari pihak ketiga mana pun; 

(viii) Video Anda tidak mengandung logo, merek dagang, desain, atau materi hak cipta 
apa pun (termasuk namun tidak terbatas pada rekaman musik, film, atau televisi), 
baik milik Anda sendiri ataupun tidak (selain dari Video itu sendiri); 

(ix) Video Anda tidak mengandung nama, gambar atau suara, atau suara lain dari 
siapa pun kecuali Anda telah mendapatkan rilis yang ditandatangani (“Rilis 
Penampilan”) dari orang tersebut dalam bentuk yang tersedia untuk diunduh di 
www.getreleaseform.com atau tautan elektronik yang dapat dikirim ke orang yang 
relevan melalui situs web www.getreleaseform.com; 

(x) Video Anda tidak mengandung lokasi apa pun selain dari properti Anda sendiri 
kecuali Anda memiliki semua persetujuan, lisensi, dan pemberian hak yang 
diperlukan dari pemilik lokasi tersebut dan/atau persetujuan pihak berwenang 
terkait sehingga memungkinkan kami untuk mengeksploitasi Video Anda sesuai 
dengan Ketentuan Resmi ini;   

(xi) Anda belum menetapkan, membebankan, melisensikan, atau dengan cara apa 
pun menghalangi hak, posisi, dan minat apa pun di dalam dan untuk Video Anda 
yang akan mencegah Anda melisensikan Video Anda kepada kami sesuai 
dengan klausul 7 dari Ketentuan Resmi ini, termasuk dengan memasuki ke 
dalam perjanjian apa pun yang mengharuskan kami untuk melakukan 
pembayaran kepada Anda atau pihak ketiga untuk menggunakan Video Anda; 

(xii) tidak ada tindakan, klaim, atau litigasi yang tertunda atau terancam sehubungan 
dengan Video Anda atau hak apa pun dalam Video Anda; 

(xiii) Video Anda tidak mengandung materi pencemaran nama baik atau materi apa 
pun yang melecehkan atau merendahkan seseorang atau yang dapat 
memengaruhi nama, reputasi, atau iktikad baik orang lain; 

(xiv) Video Anda tidak mengandung konten pornografi atau seksual secara eksplisit 
dan tidak mengandung konten kebencian, kata-kata cabul, menyinggung, atau 
menghujat apa pun, atau konten apa pun yang mendorong kekerasan atau 
membahayakan makhluk hidup apa pun;  

(xv) Video Anda tidak mengandung ancaman dalam bentuk apa pun atau konten apa 
pun yang dapat mengintimidasi, melecehkan, atau merundung siapa pun;  

(xvi) Video Anda dan pembuatan film Anda serta pembuatan Video Anda tidak 
melanggar undang-undang yang berlaku setempat, negara bagian, nasional, atau 
lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada semua undang-undang yang terkait 
dengan antipenyuapan dan antikorupsi) atau mendorong pelanggaran undang-
undang tersebut; dan 

(xvii) dalam pembuatan film dan pembuatan Video Anda, Anda tidak melanggar 
hukum, ketertiban, regulasi, aturan, pembatasan atau ketentuan pemerintah, dan 
otoritas lokal atau publik apa pun yang berkaitan dengan SARS-CoV-2 atau virus 
corona lain atau pandemi, epidemi, atau darurat kesehatan masyarakat lainnya 
(termasuk namun tidak terbatas pada perjalanan, isolasi mandiri, atau 
pembatasan atau persyaratan karantina). 



 

HIDUP DALAM HARI -  KETENTUAN RESMI 2020  
 

5

Anda setuju untuk membebaskan dan tidak merugikan Para Pihak yang Dirilis 
(sebagaimana didefinisikan di bawah) dari klaim yang bertentangan.  

 
4.2  Jika Anda melanggar salah satu dari pernyataan, jaminan, kewajiban, janji, atau 

persetujuan dalam Ketentuan Resmi ini, atau Video Anda tidak sesuai dengan semua 
hal dalam Ketentuan Resmi ini, Video Anda akan didiskualifikasi dari pertimbangan 
untuk Film.  

 
5. MASALAH TEKNIS DAN KESALAHAN UMUM 

5.1  Sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, tidak ada Produser, Perusahaan 
Grup Google mana pun atau induk perusahaan, anak perusahaan, afiliasi, agen 
periklanan dan promosi, penasihat hukum dan keuangan, entitas atau individu mana 
pun yang terkait dengan Film, atau pejabat, direktur, pemegang saham, agen, 
penerima lisensi, pemberi lisensi, dan karyawan mereka masing-masing, atau 
penyedia akses internet mana pun (secara kolektif “Pihak yang Dirilis") bertanggung 
jawab atas entri informasi yang tidak akurat, kesalahan manusia, kesalahan teknis, 
transmisi data hilang/tertunda, kelalaian, gangguan, penghapusan, cacat, kegagalan 
saluran telepon, broadband, komputer atau jaringan lain, peralatan komputer, 
perangkat lunak, perangkat keras atau kombinasinya, ketidakmampuan untuk 
mengakses Film Microsite, untuk masalah mengunggah Video atau mengunduh 
materi apa pun yang terkait dari Film Microsite, atau untuk Video yang terlambat, 
hilang, rusak, salah arah, tidak benar, atau tidak lengkap.  

 
5.2  Untuk tujuan Ketentuan Resmi ini, penerimaan Video Anda terjadi ketika Film 

Microsite berhasil menerima file video yang diunggah dan merekam informasi Video 
yang diperlukan.  

 
6. PEMILIHAN VIDEO 
6.1  Tim produksi Produser akan berusaha meninjau semua Video yang diterima selama 

Periode Pengiriman di Film Microsite yang sesuai dengan Ketentuan Resmi ini dan 
sehubungan dengan informasi yang diperlukan yang telah disediakan oleh Anda 
sesuai dengan Ketentuan Resmi ini, tetapi Produser tidak menjanjikan bahwa tim 
produksinya akan dapat melihat Video secara keseluruhan. Video dapat dipilih atau 
tidak dipilih untuk disertakan dalam Film atas dasar berikut, tanpa urutan tertentu: 
(i)  kesesuaian sehubungan dengan pengarahan Sutradara sebagaimana diatur 

di https://lifeinaday.youtube/take-part/; 
(ii)  keunikan; 
(iiii)  kreativitas; 
(iv)  eksekusi teknis; dan 
(v)  keselarasan dengan visi kreatif dan artistik Produser dan/atau Sutradara 

Film. 
 Disertakan atau tidaknya Video dalam Film sepenuhnya bergantung pada visi artistik 

dari Sutradara dan Produser. Keputusan Sutradara dan Produser (apakah bersama-
sama atau tidak) bersifat final. 

 
6.2  Jika Video Anda untuk sementara dipilih untuk kemungkinan disertakan dalam Film 

atau di Situs Web Film ini, kami dapat menghubungi Anda melalui alamat email 
dan/atau nomor telepon yang Anda komunikasikan kepada kami ketika Anda 
mengunggah Video Anda ke Film Microsite untuk keperluan sebagaimana ditentukan 
dalam Pemberitahuan Perlindungan Data kami di 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-id.pdf. Kami juga dapat meminta Anda untuk 
memberikan alamat rumah Anda untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam 
Pemberitahuan Perlindungan Data kami, dan jika perlu, untuk memberlakukan 
Ketentuan Resmi ini. 

 
6.3  Anda juga mungkin diharuskan untuk mengeksekusi atau meminta agar pihak ketiga 

melakukan dokumentasi tambahan terkait penggunaan Video Anda, atas kebijakan 
kami. Ini dapat meliputi namun tidak terbatas pada rilis pembuat film yang 
ditandatangani secara fisik dari Anda, Rilis Penampilan dari individu yang dapat 
dikenali dalam Video Anda (sejauh Anda belum memberikan ini kepada kami pada 
saat mengirimkan Video Anda ke Film Microsite), dan rilis lokasi yang ditandatangani 
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dalam bentuk yang akan kami sediakan untuk Anda (“Rilis Lokasi”) dari pemilik 
lokasi mana pun yang muncul di Video Anda (sejauh Anda belum memberikannya 
kepada kami saat mengirimkan Video Anda ke Film Microsite).  

 
6.4  Jika Video Anda rusak, secara teknis cacat atau terkompresi, kami dapat (tetapi tidak 

berkewajiban) untuk menghubungi Anda untuk meminta Anda mengirimkan salinan 
lain (atau salinan resolusi yang lebih tinggi) dari Video Anda. 

  
6.5  Jika Video Anda untuk sementara dipilih untuk kemungkinan disertakan dalam Film, 

itu tidak berarti Video Anda akan disertakan dalam potongan akhir Film (termasuk 
versi Film apa pun yang dirilis ke publik), meskipun Anda memberikan semua bahan 
dan rilis yang kami minta.  

 
6.6  Jika Anda tidak dapat melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan 

jadwal waktu yang ditentukan, atau jika tidak ditemukan adanya kepatuhan Video 
Anda dengan Ketentuan Resmi ini, maka Video Anda tidak akan disertakan dalam 
Film.  

 
6.7  Selain itu, Anda setuju bahwa Penerima Lisensi berhak (atas kebijakan 

penerima lisensi) untuk tidak mempertimbangkan Video Anda untuk disertakan 
dalam Film atas dasar apa pun yang dipelajari atau diperoleh sebagai hasil dari 
dokumentasi tambahan yang diperlukan oleh Penerima Lisensi yang 
merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Resmi ini. Keputusan Penerima 
Lisensi bersifat final, termasuk segala aplikasi dan/atau interpretasi dari 
Ketentuan Resmi ini. 

 
 
7. LISENSI ANDA KEPADA KAMI 

7.1  Dengan mengunggah Video Anda ke Film Microsite dan untuk kesempatan 
dipertimbangkan untuk Film, Anda memberikan lisensi bebas royalti dan noneksklusif 
ke seluruh dunia kepada Produser dan Lisensi yang tidak dapat dicabut kembali (jika 
relevan, dengan cara memberikan lisensi saat ini dan hak cipta di masa mendatang) 
untuk: 
(i)  mengunduh, menyalin, mereproduksi, mengadaptasi, mengubah, menata 

ulang, mengedit, memotong, memberikan sulih suara, menerjemahkan, atau 
memberikan teks film dalam bahasa apa pun, menambah atau menghapus, 
dan melakukan analisis data sehubungan dengan Video Anda (termasuk 
namun tidak terbatas pada hak untuk mengekstraksi hanya konten audio atau 
gambar saja dari Video Anda dan klip mana pun, ekstrak atau gambar diam 
dari Video Anda), dengan cara apa pun, untuk tujuan membuat dan 
memproduksi, mengiklankan, mempromosikan, memasarkan, 
memublikasikan, menyiarkan, memamerkan, mendistribusikan, 
mengeksploitasi, dan mengomunikasikan kepada publik tentang Film, dan 
untuk menyertakan Video Anda (atau versi Video Anda yang telah diubah 
atau diedit dan dari klip mana pun pun, ekstrak atau gambar diam dari Video 
Anda) dalam Film apakah sebagai urutan tunggal atau serangkaian urutan 
dan didahului atau diikuti oleh dan ditautkan dengan konten lain (termasuk 
namun tidak terbatas pada jeda iklan) sebagaimana yang kami tentukan 
secara sepihak;  

(ii)  mengiklankan, mempromosikan, memasarkan, memublikasikan, menyiarkan, 
memamerkan, mengomunikasikan ke publik, mendistribusikan dan 
mengeksploitasi Film (dan setiap klip, ekstrak, atau gambar diam dari Film) 
yang menggabungkan Video Anda (atau bagian mana pun dari Video Anda), 
atau versi Video Anda yang telah diubah atau diedit (atau mana pun dari 
Video Anda) di seluruh dunia untuk selama-lamanya di semua media dan 
dengan segala cara yang sekarang dikenal atau, kecuali dilarang oleh 
undang-undang, dirancang untuk masa depan (termasuk namun tidak 
terbatas pada sewa dan pinjaman Film);  

(iii)  mengomunikasikan Video Anda atau bagian mana pun dari video Anda (baik 
sebagai bagian dari Film ataupun tidak) kepada publik melalui Film Microsite 
dan/atau situs web lain mana pun yang dimiliki oleh kami yang berkaitan 
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(secara keseluruhan atau sebagian) dengan Film termasuk namun tidak 
terbatas pada saluran YouTube yang ada di www.youtube.com/lifeinaday 
(bersama-sama dengan Film Microsite disebut "Situs Web Film”), Termasuk 
namun tidak terbatas pada mempromosikan dan mendistribusikan kembali 
sebagian atau semua Situs Web Film dalam format media apa pun dan 
melalui saluran media apa pun;  

(iv)  menggunakan Video, atau bagian apa pun video, untuk mempromosikan, 
mengiklankan, dan memasarkan situs web YouTube dan situs web lain, 
produk, bisnis, dan/atau layanan dari Perusahaan Grup Google mana pun; 
dan 

(v)  memberikan dan/atau mensublisensikan kepada pihak ketiga mana pun 
(secara keseluruhan atau sebagian), termasuk namun tidak terbatas pada 
Penerima Lisensi, salah satu atau semua hak yang ditentukan dalam ayat (i) 
- (iv) di atas. 

 
7.2  Anda setuju untuk memberikan kepada kami salinan materi yang berkaitan dengan 

Video Anda saat ini atau setelah tanggal Ketentuan Resmi ini Anda kirimkan kepada 
kami atau Anda unggah ke situs khusus atas permintaan kami. Kami tidak akan 
mengembalikan kepada Anda materi fisik dan salinan materi apa pun yang terkait 
dengan Video Anda yang Anda kirimkan kepada kami dan kami tidak memiliki 
kewajiban untuk menyimpan atau mempertahankan yang Video Anda dan tidak 
memiliki kewajiban apa pun kepada Anda yang timbul dari kerusakan atau 
kehilangan Video Anda oleh kami atau pihak ketiga. 

 
7.3  Di Pasal 7 ini ungkapan "Film" juga meliputi trailer, teaser, materi iklan atau promosi, 

"ekstra" DVD dan Blu-ray, materi bonus, perlengkapan pers elektronik, album 
soundtrack, pembuatan film, dokumenter atau produksi lainnya, suara atau materi 
suara berdasarkan pada, atau yang berkaitan dengan film tersebut, atau materi lain 
yang berhubungan dengan mengiklankan, mempromosikan, memublikasikan, atau 
mengeksploitasi film tersebut (bersama-sama "Materi Film Derivatif").  

 
7.4 Jika Video Anda (atau bagian mana pun dari video Anda) tidak muncul di Film 

atau di Materi Film Derivatif mana pun atau di Situs Web Film mana pun, lisensi 
dalam Pasal 7 ini tidak akan berlaku.  

 
 

 
8. KEMUNCULAN DI LAYAR - ANDA, ORANG LAIN, DAN LOKASI 

8.1  Jika Anda muncul di Video Anda atau jika suara Anda atau suara yang Anda buat 
dapat didengar di Video Anda, dan Video Anda (atau sebagian dari Video Anda) 
disertakan dalam Film dan/atau Materi Film Derivatif dan/atau di Situs Web Film 
mana pun, Anda memberikan, tanpa hak pencabutan, kepada Penerima Lisensi, 
semua persetujuan pementasan yang diperlukan atau mungkin diperlukan 
berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, Desain, dan Paten 1988 (Inggris) 
(sebagaimana diubah atau diberlakukan kembali dari waktu ke waktu) dan undang-
undang analog lainnya di bagian mana pun di dunia untuk eksploitasi kemunculan 
dan pementasan Anda dalam Video dan Film Anda (atau bagian mana pun dari Film 
Anda) dan Materi Film Derivatif apa pun, di seluruh dunia, untuk selama-lamanya, di 
media mana pun, yang dikenal saat ini atau, kecuali dilarang oleh hukum, yang 
ditujukan untuk masa yang akan datang. Penerima Lisensi berhak tanpa batas untuk 
sulih suara dan/atau mengisi teks terjemah pementasan Anda dalam bahasa apa 
pun. 

 
8.2  Jika ada orang selain Anda yang dapat diidentifikasi dalam Video Anda atau suara 

mereka atau suara lain yang dibuat oleh mereka dapat didengar dalam Video Anda 
atau namanya disebut dalam Video Anda, dan/atau jika ada lokasi selain dari properti 
Anda sendiri yang muncul yang dapat diidentifikasi dalam Video Anda, maka saat 
mengirimkan Video tersebut, Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda telah 
memperoleh semua penyerahan, lisensi, persetujuan, pemberian hak yang 
diperlukan, dan (sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku) pengabaian dan 
pelepasan hak moral dari orang-orang tersebut dan/atau pemilik lokasi tersebut (jika 
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berlaku) sehingga memungkinkan Penerima Lisensi untuk mengeksploitasi Video 
Anda sesuai dengan Ketentuan Resmi ini yang menggabungkan nama, gambar, 
suara, bunyi, dan pementasan dari individu dan/atau foto, rekaman, dan rekaman 
suara lokasi tersebut (jika ada), ke seluruh dunia, di setiap dan semua bahasa, untuk 
selama-lamanya, di media mana pun dan cara apa pun, yang sekarang diketahui 
atau ditujukan untuk masa depan, kecuali dilarang oleh hukum, tanpa kendala dan 
tanpa kewajiban pembayaran apa pun kepada individu dan/atau pemilik tersebut (jika 
ada).  Jika Video Anda dipilih sementara untuk disertakan dalam Film dan/atau di 
Situs Web Film, kami akan meminta Anda untuk memberikan Rilis Penampilan 
dan/atau rilis lokasi yang ditandatangani (jika ada). 

 
 

9. KREDIT UNTUK VIDEO ANDA 

Jika Video Anda (atau bagian dari video Anda) disertakan dalam potongan akhir Film 
(tetapi kecuali jika tidak), Anda akan menerima kredit menggunakan nama lengkap 
yang Anda berikan ketika Anda mengirimkan Video Anda ke Film Microsite, sebagai 
co-sutradara Film dalam daftar kontributor Film. Ukuran, posisi, dan penempatan 
kredit tersebut (baik dalam Film atau di tempat lain) akan ditentukan oleh kami atas 
kebijakan kami sendiri. Kecuali dilarang oleh hukum, kegagalan Penerima Lisensi 
atau pihak ketiga mana pun untuk memberikan kredit di atas bukan merupakan 
pelanggaran terhadap Ketentuan Resmi kami atau memberi Anda hak untuk 
membatalkan perjanjian Anda dengan Ketentuan Resmi ini atau untuk menerima 
ganti rugi atau bantuan setara lainnya, atau untuk memerintahkan atau menahan 
siaran, distribusi, pameran, iklan, publisitas, komunikasi kepada publik, atau 
eksploitasi Film lainnya atau Materi Film Derivatif apa pun.  

 
10. NAMA & ALIAS ANDA UNTUK PROMOSI 

Jika Video Anda (atau bagian mana pun dari Video Anda) disertakan dalam Film 
dan/atau Materi Film Derivatif apa pun, Penerima Lisensi berhak untuk menggunakan 
nama, foto, dan gambar nonfotografis Anda dan setiap frame diam atau gambar 
bergerak dari alias Anda yang diambil dari Video Anda dan setiap rekaman suara 
Anda atau suara yang Anda buat yang diambil dari Video Anda ke seluruh dunia 
untuk semua tujuan periklanan, promosi, publisitas, siaran, pameran, distribusi, 
eksploitasi, dan komunikasi Film kepada publik, Materi Film Derivatif dan Situs Web 
Film, situs web YouTube, dan situs web lain, produk, bisnis, dan/atau layanan 
Perusahaan Grup Google mana pun, di setiap dan semua media yang saat ini 
dikenal, kecuali dilarang oleh hukum, atau dimaksudkan untuk masa yang akan 
datang, untuk selamanya.  

 
11. HAK MORAL DAN PENGECUALIAN KLAIM  

11.1  Jika Video Anda (atau bagian mana pun dari video Anda) disertakan dalam Film 
dan/atau Materi Film Derivatif atau di Situs Web Film mana pun, sejauh diizinkan oleh 
undang-undang yang berlaku, Anda melepaskan manfaat yang tidak dapat dibatalkan 
dan setuju untuk tidak memanfaatkan atau menggunakan dan melepaskan dan 
membebaskan Penerima Lisensi dari setiap dan semua klaim yang mungkin Anda 
miliki sekarang atau setelahnya dalam yurisdiksi apa pun berdasarkan pada 
ketentuan hukum apa pun yang dikenal sebagai "hak moral" atau "moral ganda" atau 
hak serupa atau persaingan tidak adil berkenaan dengan eksploitasi Penerima 
Lisensi Video Anda tanpa pemberitahuan lebih lanjut atau kompensasi apa pun 
kepada Anda, dan Anda setuju untuk tidak menghasut, mendukung, 
mempertahankan, atau mengesahkan tindakan, klaim, atau tuntutan hukum apa pun 
terhadap Penerima Lisensi atau orang lain sehubungan dengan Video Anda, Film, 
atau Materi Film Derivatif apa pun, dengan alasan bahwa setiap penggunaan Video 
Anda atau turunannya berfungsi, menyalahi, atau melanggar hak Anda dan/atau 
peserta di dalamnya.  

 
11.2  Anda menjamin bahwa Anda maupun orang lain tidak akan mengajukan keberatan di 

masa yang akan datang untuk Video Anda (atau bagian mana pun dari video Anda) 
yang disertakan dalam Film dan/atau Materi Film Derivatif dan/atau Situs Web Film 
dan melepaskan dan membebaskan Penerima Lisensi tanpa bisa dibatalkan dari 
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semua dan setiap kewajiban apa pun yang mengikuti atau timbul sebagai akibat dari 
penyertaan Video Anda (atau bagian apa pun dari Video Anda) dalam Film dan/atau 
Materi Film Derivatif dan/atau Situs Web Film apa pun termasuk melalui tuntutan 
ilustrasi atau pelanggaran privasi, pelanggaran terhadap hak publisitas, pencemaran 
nama baik, pelanggaran hak moral atau hak serupa, atau pelanggaran hak pribadi 
atau properti dan Anda berjanji untuk saat ini atau di masa yang akan datang untuk 
tidak menuntut atau mengajukan tuntutan semacam itu terhadap Penerima Lisensi. 
 

12. REMUNERASI  

12.1  Penyertaan Video Anda di Film dan/atau Materi Film Derivatif apa pun dan/atau di 
Situs Web Film mana pun akan dianggap sebagai pertimbangan yang cukup untuk 
semua hak yang diberikan kepada kami berdasarkan Ketentuan Resmi ini dan Anda 
maupun orang lain tidak berhak untuk melanjutkan perhitungan apa pun sehubungan 
dengan eksploitasi hak yang diberikan kepada kami berdasarkan Ketentuan Resmi 
ini.  

 
12.2  Penyertaan Video Anda dalam Film dan/atau Materi Film Derivatif apa pun dan/atau 

di Situs Web Film mana pun akan mencakup remunerasi yang adil sehubungan 
dengan hak sewa dan pinjaman serta hak transmisi ulang kabel dan hak serupa yang 
Anda, sekarang atau selanjutnya, akan berhak berdasarkan hukum negara mana pun 
sehubungan dengan eksploitasi Film dan/atau Materi Film Derivatif apa pun.  

 
13. TANPA KEWAJIBAN 

13.1  Kami tidak berkewajiban untuk memasukkan Video Anda ke dalam Film atau Materi 
Film Derivatif apa pun atau di Situs Web Film mana pun atau, harus membuat Film 
atau Materi Film Derivatif apa pun termasuk Video Anda (atau bagian apa pun dari 
Video Anda), untuk menyiarkan, memamerkan, mengomunikasikan kepada publik 
atau mengeksploitasi Film atau Materi Film Derivatif apa pun dan tidak akan memiliki 
kewajiban apa pun yang timbul dari hal tersebut di atas. 

 
13.2  Selain Video yang dikirimkan oleh kontributor melalui Film Microsite, Penerima 

Lisensi dan organisasi mitra berhak untuk mendapatkan rekaman untuk Film dari 
organisasi dan individu yang dipilih di berbagai wilayah di seluruh dunia (baik melalui 
Microsite Film maupun tidak) untuk memperluas jangkauan global Proyek ini dan 
kesempatan untuk berpartisipasi. Video yang dikirimkan pihak ketiga tersebut kepada 
kami tidak tunduk pada Ketentuan Resmi ini, tetapi dapat disertakan ke dalam Film 
oleh kami. Kami secara sepihak berhak untuk menentukan proporsi Film yang terdiri 
dari Video yang disumbangkan oleh pihak ketiga tersebut. 

 
13.3  Kami tidak dapat melakukan korespondensi sehubungan dengan pemilihan konten 

yang disertakan dalam Film atau ke dalam Materi Film Derivatif apa pun.  
 

 
14. PELANGGARAN KETENTUAN RESMI DAN KEWAJIBAN 

14.1  Jika terjadi pelanggaran oleh kami atas salah satu dari janji atau kewajiban kami 
dalam Ketentuan Resmi ini, satu-satunya pemulihan adalah untuk kerugian (jika ada) 
yang benar-benar dialami oleh Anda (tunduk selalu pada pasal 14.2 di bawah) dan 
dalam kondisi apa pun, Anda tidak berhak untuk membatalkan perjanjian Anda 
dengan Ketentuan Resmi ini atau dengan perintah pengadilan atau bantuan yang 
setara lainnya atau untuk melarang atau menahan produksi, siaran, distribusi, 
pameran, iklan, publisitas, eksploitasi, atau komunikasi Film atau Materi Film Derivatif 
kepada publik. 

14.2  Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, kami tidak akan bertanggung jawab atas 
kerugian ekonomi, kerugian iktikad baik atau reputasi atau kerugian khusus, tidak 
langsung atau konsekuensial (apakah kerugian tersebut ada dalam pembahasan 
Anda dan kami pada tanggal unggahan Video Anda ke Film Microsite) yang dialami 
atau ditanggung oleh Anda yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan 
Resmi ini atau peluang ini. Tanggung jawab kolektif secara keseluruhan dari 
Penerima Lisensi yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Resmi ini 



 

HIDUP DALAM HARI -  KETENTUAN RESMI 2020  
 

10 

(dan apakah tanggung jawab muncul karena pelanggaran kontrak, kelalaian, atau 
karena alasan lain) akan dibatasi hingga £100.  

14.3  Tidak ada dalam Ketentuan Resmi ini yang dapat ditafsirkan untuk membatasi atau 
mengecualikan Anda atau kami dari tanggung jawab atas kesalahan penyajian yang 
bersifat menipu, atau cedera atau kematian pribadi yang timbul akibat kelalaian atau 
pelanggaran Anda atau kami (jika ada) dari Ketentuan Resmi ini. 

14.4  Anda menerima persyaratan yang dinyatakan dalam Ketentuan Resmi ini, 
menyetujui untuk terikat dengan keputusan Produser, menjamin bahwa Anda 
memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Proyek ini, dan menyetujui, 
kecuali sejauh cedera atau kematian pribadi yang disebabkan oleh kelalaian 
dan pelanggaran Pihak yang Dirilis terhadap Ketentuan Resmi ini, dan sejauh 
diizinkan oleh hukum yang berlaku Pihak yang Dirilis tidak akan bertanggung 
jawab atas (dan Anda dengan ini membebaskan mereka dari tanggung jawab 
untuk) setiap klaim, kerugian, kewajiban, kerusakan, biaya, dan pengeluaran 
dalam bentuk apa pun (termasuk biaya dan pengeluaran pengacara), tuntutan 
terhadap salah satu dari mereka atau Anda atau pihak ketiga mana pun, yang 
terjadi, berkelanjutan, atau timbul sehubungan dengan penggunaan, 
penerimaan, atau penyalahgunaan Video atau materi lain yang dikirimkan oleh 
Anda, atau saat mempersiapkan, berpartisipasi dalam, dan/atau bepergian ke 
atau dari kegiatan terkait Proyek (termasuk namun tidak terbatas pada 
pembuatan Video Anda), termasuk namun tidak terbatas pada cedera, 
kerusakan, kematian, kerugian, atau kecelakaan pada orang atau properti, atau 
dari pelanggaran Anda terhadap perjanjian atau jaminan apa pun yang terkait 
dengan Proyek ini, termasuk Ketentuan Resmi ini Setiap upaya yang dengan 
sengaja merugikan situs web mana pun atau merugikan operasi resmi dari 
Proyek adalah pelanggaran hukum pidana dan perdata dan, jika upaya tersebut 
dilakukan, Penerima Lisensi berhak untuk meminta ganti rugi atau upaya 
hukum lainnya dari orang yang bertanggung jawab atas upaya apa pun 
tersebut sejauh diizinkan oleh hukum. Meskipun ada peninjauan setiap Video 
oleh Produser, Anda memahami dan menyetujui untuk memikul tanggung 
jawab sepenuhnya atas isi Video Anda dan setuju untuk memberi ganti rugi 
kepada Pihak yang Dirilis atas segala kerugian, biaya, pengeluaran (termasuk 
biaya dan pengeluaran hukum berdasarkan ganti rugi) dan/atau kewajiban apa 
pun yang timbul sebagai akibat dari klaim atau tuntutan pihak ketiga terkait 
dengan konten Video Anda atau penggunaan dan eksploitasinya sebagaimana 
dimaksud di sini. Lebih lanjut, Anda setuju untuk mengganti rugi dan 
memastikan agar Pihak yang Dirilis sepenuhnya mendapat ganti rugi terhadap 
semua klaim, biaya, pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran hukum 
berdasarkan ganti rugi), proses, tuntutan, kerugian, dan/atau kewajiban apa 
pun yang ditimbulkan oleh dan/atau diberikan terhadap dan/atau kompensasi 
yang disetujui oleh Pihak yang Dirilis sebagai konsekuensi dari pelanggaran 
atau ketidakpatuhan oleh Anda atas jaminan yang ditentukan dalam Pasal 4.1 
(i), 4.1 (iii), dan 4.1 (v)-4(xvii) (inklusif) di atas dalam Ketentuan Resmi ini. 

14.5 Anda dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa hubungan antara Anda dan 
Produser bukanlah hubungan rahasia, fidusia, eksklusif, atau hubungan khusus 
lainnya, dan bahwa keputusan Anda untuk mengirimkan Video Anda sehubungan 
dengan Film tidak menempatkan Produser dalam posisi apa pun yang berbeda dari 
posisi yang dipegang oleh anggota masyarakat umum sehubungan dengan unsur-
unsur Video Anda, selain sebagaimana diatur dalam Ketentuan Resmi ini.  

14.6  Anda mengakui bahwa mungkin ada unsur risiko paparan terhadap COVID-19 yang 
terkait dengan persiapan untuk, berpartisipasi dalam, dan/atau bepergian ke atau dari 
kegiatan terkait Proyek (termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan Video 
Anda) dan Anda menerima risiko tersebut. Anda setuju untuk sepenuhnya mematuhi 
semua persyaratan, pembatasan, imbauan, dan panduan kesehatan dan keamanan, 
dan pedoman hukum setempat dan pemerintah lainnya (termasuk namun tidak 
terbatas pada yang berkaitan dengan jarak sosial, kebersihan dan pembersihan, 
penutup wajah, perjalanan, isolasi mandiri, dan karantina) untuk meminimalkan risiko 
paparan Anda atau pihak ketiga terhadap COVID-19. Anda mengakui bahwa masih 
ada kemungkinan bahwa Anda dapat melakukan kontak langsung atau tidak 
langsung dengan COVID-19 dan Anda secara bebas dan sukarela setuju untuk 
berpartisipasi dalam Proyek dengan pengetahuan ini. 
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15. PRIVASI - DATA PRIBADI  

RSA1-LIAD2020 Limited akan mengumpulkan dan memproses informasi yang 
berkaitan dengan Anda sesuai dengan Pemberitahuan Perlindungan Data yang 
ditetapkan di https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-id.pdf, yang juga merangkum 
hak-hak Anda sesuai dengan undang-undang Perlindungan Data Inggris yang 
berlaku. 
 

16. PENYERAHAN ATAU SUBLISENSI 

16.1  Kami berhak untuk menyerahkan, melisensikan, meminta, membebankan biaya, atau 
menangani dengan cara lain apa pun dengan Ketentuan Resmi ini atau hak dan 
manfaat kami berdasarkan Ketentuan Resmi ini (secara keseluruhan atau sebagian) 
kepada pihak ketiga mana pun.  
 

16.2  Anda tidak berhak untuk menyerahkan, melisensikan,  membebankan biaya, atau 
menangani dengan cara lain apa pun dengan Ketentuan Resmi ini atau hak dan 
manfaat Anda berdasarkan Ketentuan Resmi ini kepada pihak ketiga mana pun 
tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami. 

 
 

17. PERJANJIAN SECARA KESELURUHAN & HUKUM DAN YURISDIKSI YANG 
BERLAKU 

17.1  Ketentuan Resmi ini (bersama-sama dengan semua informasi yang Anda berikan 
pada saat mengirimkan Video Anda ke Film Microsite) merupakan perjanjian 
keseluruhan antara Anda dan kami dan menggantikan, meniadakan, dan 
membatalkan semua perjanjian sebelumnya antara Anda dan kami yang berkaitan 
dengan pokok pembahasan Ketentuan Resmi ini. 

 
17.2  Jika terjadi pertentangan antara ketentuan apa pun dalam Ketentuan Resmi dalam 

dokumen ini dengan Ketentuan Layanan, Pedoman Komunitas, iklan atau publisitas 
apa pun terkait peluang ini, atau Film Microsite, Ketentuan Resmi dalam dokumen ini 
yang akan berlaku. 

 
17.3  Untuk peserta yang bukan merupakan penduduk di Provinsi Québec, Kanada, hukum 

Inggris dan Wales akan berlaku untuk Ketentuan Resmi ini (termasuk kewajiban 
nonkontrak yang muncul dari atau sehubungan dengan mereka). Kecuali 
sebagaimana ditentukan di bawah ini, masing-masing pihak sepenuhnya setuju, 
untuk keuntungan kami bahwa, sebagaimana ditentukan di bawah ini, pengadilan 
Inggris dan Wales memiliki yurisdiksi eksklusif atas setiap sengketa atau klaim 
(termasuk sengketa atau klaim nonkontrak) yang timbul dari atau sehubungan 
dengan Ketentuan Resmi ini atau materi pokok atau formasinya. Tidak ada dalam 
klausul ini yang akan membatasi hak kami untuk mengambil tindakan terhadap Anda 
di pengadilan lain dari yurisdiksi yang kompeten, juga tidak akan ada persidangan di 
satu atau lebih yurisdiksi yang menghalangi pengambilan proses di yurisdiksi lain, 
baik secara bersamaan atau tidak, sejauh diizinkan oleh hukum dari yurisdiksi lain 
tersebut. Layanan proses dalam segala proses hukum atau tindakan lain terhadap 
Anda dapat dilakukan melalui pengiriman pribadi (termasuk melalui kurir) atau 
melalui pos (melalui pos udara jika dikirim ke luar negeri) ke alamat yang Anda 
berikan kepada kami berdasarkan Pasal 6.2 (atau alamat lain sebagaimana Anda 
dapat beri tahukan kepada kami secara tertulis dari waktu ke waktu) dan akan 
dianggap berlaku ketika dibiarkan di alamat yang relevan (dalam hal pengiriman 
pribadi (termasuk melalui kurir)) atau dua (2) hari setelah posting (jika dikirim melalui 
pos selain pos udara) atau enam (6) hari setelah posting (jika dikirim melalui pos 
udara). Jika berlaku, masing-masing dari Anda dan kami mengabaikan penerapan 
prosedur untuk layanan proses sesuai dengan Konvensi Den Haag untuk Layanan di 
Luar Negeri dari Dokumen Yudisial dan Ekstrayudisial dalam Masalah Perdata atau 
Komersial. 
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18. KETERPISAHAN 

Jika ada ketentuan dalam Ketentuan Resmi ini yang tidak sah, batal, atau tidak dapat 
dilaksanakan demi hukum, aturan, atau peraturan negara tertentu, ketentuan tersebut 
tidak akan memengaruhi ketentuan lain dari Ketentuan Resmi ini, penerapan 
ketentuan tersebut dalam keadaan lain atau validitas atau berlakunya Ketentuan 
Resmi ini dan ketentuan tersebut akan dibatasi dan terbatas hanya sejauh yang 
diperlukan untuk membawanya ke dalam ketentuan hukum dari yurisdiksi terkait.  

 
19. PEMBATALAN 

Produser ini dapat membatalkan, memodifikasi, atau menangguhkan Proyek (atau 
bagian mana pun dari Proyek ini) kapan saja (dengan atau tanpa sebab) secara 
sepihak dari Produser. Jika terjadi pembatalan atau penangguhan, Produser berhak, 
atas kebijaksanaan sendiri, untuk memilih Video untuk Film dari semua Video yang 
memenuhi syarat yang diterima hingga saat tindakan tersebut menggunakan kriteria 
yang ditetapkan dalam Ketentuan Resmi ini atau untuk tidak memilih Video apa pun. 
Tidak ada dalam Ketentuan Resmi ini yang akan dianggap sebagai representasi, 
garansi, janji, atau jaminan bahwa Produser akan membuat Film apa pun, 
menampilkan Film, memilih Video yang dikirimkan untuk Film dan/atau menggunakan 
Video yang dikirimkan dalam Film ini. 

 
20. PEMBERITAHUAN KHUSUS NEGARA 

Untuk warga negara Indonesia: Tidak ada satu pun ketentuan di sini yang akan 
mencegah Produser untuk membuat referensi di pengadilan atau forum apa pun 
untuk lisensi yang dibuat di sini jika terjadi perselisihan yang berkaitan dengan hak 
kekayaan intelektual di forum apa pun.  

 


