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FILM “LIFE IN A DAY – 2020” 
OFFICIËLE VOORWAARDEN 

 
RSA1-LIAD2020 Limited ("ons", "wij" of "onze" of de "Producent" zijn termen die de 
rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders van RSA1-LIAD2020 Limited 
aanduiden), vraagt aan de deelnemers om video's in te dienen die zullen beoordeeld worden 
voor eventuele opneming in een speelfilm die kan worden gemaakt op basis van de door 
talloze deelnemers ingezonden video's, momenteel getiteld "LIFE IN A DAY - 2020" (de 
"Film", welke term alle mogelijke versies van dergelijke film omvat die nu of later worden 
geproduceerd, een deel of delen van dergelijke film en elke audiotrack alleen of versie van 
dergelijke film).  
 
Het is de bedoeling van de producent om met de film één dag uit het leven van de wereld 
vast te leggen. U bent daarom uitgenodigd om originele video's in te dienen (deze video's 
kunnen bewegende beelden en geluid bevatten, of gewoon bewegende beelden, of gewoon 
geluid,  met inachtneming van de beperkingen in deze officiële voorwaarden) die zijn gefilmd 
of opgenomen op 25 juli 2020 (elk, een "video" en gezamenlijk "video's", waarbij de term alle 
of een deel (delen) of inhoud van dergelijke video's omvat en om het even welk materiaal dat 
vervolgens naar ons wordt verzonden in verband met de video, zoals bijv. een langere 
versie), en die door ons worden geanalyseerd voor gebruik in de film. Om een video in te 
dienen voor eventuele opneming in de film moeten deelnemers hun video uploaden naar de 
speciale microsite op lifeinaday.youtube (de "microsite van de film ") in overeenstemming 
met de data en tijden zoals hieronder uiteengezet.  
 
U begrijpt dat u geen recht heeft op enige vorm van vergoeding of enig ander item behoudens 
de opneming van uw video in de film als de producent uw video selecteert om deel uit te 
maken van de film. 
 
Wanneer u uw video upload naar de microsite van de film, gaat u akkoord met deze officiële 
voorwaarden ("de  “Officiële voorwaarden”), de servicevoorwaarden van de YouTube-
website zoals vermeld op http://www.youtube.com/t/terms (de “Gebruiksvoorwaarden”) en 
de Communityrichtlijnen van de YouTube-website zoals vermeld op 
http://www.youtube.com/t/community_guidelines (de “Communityrichtlijnen”) (en 
verwijzingen naar de "Officiële voorwaarden" bevatten al deze voorwaarden, tenzij anders 
aangegeven).  
 
Meer informatie over de film en het maken en indienen van video's voor de film is 
beschikbaar op onze pagina met veelgestelde vragen op 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vSH68JAUH0W962vlJwIquLA228qxKKO9c1Z_6QZv4iWts_Vc1fX6Bpu0jwpTrZ9p6LCpPcPc
DjiT1nP/pub, maar dergelijke informatie maakt geen deel uit van deze officiële voorwaarden. 
 
1. RELEVANTE DATUMS 

De relevante datums voor dit project (het “Project”) zijn de volgende:  
 

EVENEMENT Begint Eindigt 
Uw filmdag Zaterdag 25 juli 2020 om 

00:00:01 uur, waar u zich ook 
bevindt 

Zaterdag 25 juli 2020 om 
23:59:59 uur, waar u zich ook 
bevindt 

Inzending van uw video door 
upload naar de microsite van 
de film 
(de "Inzendingsperiode") 
 

Zaterdag 25 juli 2020 om 
00:00:01 uur, waar u zich ook 
bevindt 

Zondag 2 augustus 2020 om 
23:59:59 uur waar u zich ook 
bevindt (of een latere datum 
die wij naar eigen 
goeddunken bepalen) 

Videobeoordeling door 
producent/beheerder  

Op of rond zondag 26 juli 
2020 om 09:00:00 uur GMT  

Op of rond 16 november 
2020 om 23:59:59 GMT of tot 
de beoordeling van alle 
tijdens de inzendingsperiode 
geüploade video's, 
naargelang welk tijdstip 
eerder valt.  
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Raadpleeg de microsite van de film voor alle andere datums, zoals de beoogde 
release van de film en eventuele wijzigingen in de relevante datums van het project. 
Datums (inclusief de releasedatum van de film) kunnen naar ons eigen goeddunken 
worden gewijzigd. We zijn niet verplicht om de productie van de film te voltooien of, 
indien voltooid, de film uit te brengen of te gebruiken in specifieke media of zelfs 
helemaal niet.  

 
Beheerder:   
De beheerder van het project is RSA1-LIAD2020 Limited, 42-44 Beak Street, London 
W1F 9RH. 

 
2. GESCHIKTHEID 

2.1 Om in aanmerking te komen voor het uploaden en inzenden van video's voor analyse 
van deelname in de film, moeten deelnemers: 

 op zaterdag 25 juli 2020 18 jaar zijn (of meerderjarig in het land, de staat of provincie 
waar ze wonen, als dat meer dan 18 jaar is) of ouder; en  

 beschikken over een Google-account. Ga naar:   https://accounts.google.com/  om 
een gratis Google-account in te stellen. 

 
2.2 U komt niet in aanmerking om video's in te dienen als u: 

 een inwoner bent van Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië, de Krim of enig ander 
door de VS gesanctioneerd land of enige andere persoon die is beperkt door 
Amerikaanse exportcontroles en sanctieprogramma's;   

 een werknemer, functionaris, directeur, agent of vertegenwoordiger bent van de 
Producent of Google Ireland Limited ("Google") of een van hun respectievelijke 
moedermaatschappijen, dochterondernemingen, juridische en financiële adviseurs 
(of een van de directe familieleden (wat betekent ouders, echtgenoten), burgerlijke 
partners en kinderen) of inwoners van hetzelfde huishouden (al dan niet wettelijk 
gerelateerd) van een van de voorgaande); 

 een persoon bent die:  
(a) wordt vertegenwoordigd onder contract (bijv. door een talentenscout of -manager) 
dat het vermogen zou beperken of aantasten van de producent of Google of een 
entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of 
onder gemeenschappelijke zeggenschap staat bij, Google, inclusief maar niet beperkt 
tot Google LLC en Google Commerce Limited (samen met Google, "Google Group 
Companies", waarbij de term hun rechtsopvolgers omvat, toewijst en 
licentiehouders, en elk een "Google Group Company", waarvan de uitdrukking de 
rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders omvat) om uw video te 
gebruiken in overeenstemming met deze officiële voorwaarden;  
(b) een contract heeft waardoor uw verschijning in uw video een schending zou zijn 
van rechten van derden;  
(c) onder een merchandisingovereenkomst valt; of  
(d) onder een andere contractuele relatie valt (inclusief maar niet beperkt tot 
lidmaatschappen van gilden en/of vakbonden en/of auteursrechtenorganisaties) die u 
mogelijk verbieden volledig deel te nemen aan de film, of die de 
producent/beheerder, de bedrijven van de Google Group en alle andere 
licentienemers of opdrachtgevers van de Film (samen de "Licentienemers") 
verbieden om uw video voor altijd gratis en royaltyvrij te gebruiken in alle media 
wereldwijd (of, in het geval van Frankrijk en Spanje, voor de duur van de rechten op 
uw video). 

 
3. VEREISTEN VOOR INDIENING VAN VIDEO 

3.1 U kunt binnen de inzendingsperiode zoveel video's indienen als u wilt, op voorwaarde 
dat ze allemaal origineel zijn en elk voldoen aan deze officiële voorwaarden.  De 
bestandsgrootte van elke door u ingezonden video mag niet groter zijn dan 4 GB. 
Meer informatie over het indienen van video's vindt u op lifeinaday.youtube 

 



 

LIFE IN A DAY - 2020 OFFICIËLE VOORWAARDEN  
 

3

3.2 Wanneer u uw video indient op de microsite van de film, moet u ook bepaalde door 
ons gevraagde gegevens invullen, met name uw volledige naam, e-mailadres, 
telefoonnummer, taal/talen die in uw video worden gesproken, land van verblijf en 
land waarin uw video is gefilmd en/of opgenomen, en alle andere door ons 
gevraagde informatie, en u moet bevestigen dat u ten minste 18 jaar oud bent (en 
meerderjarig in het land waar u woont als de meerderjarigheid hoger ligt dan 18 jaar). 
Anders komt uw video niet in aanmerking voor opneming in de film. U  moet ook uw 
volledige naam en e-mailadres opgeven als u naar de website 
www.getreleaseform.com gaat voor het verkrijgen van een elektronische link die u 
kunt delen met mensen die in uw video voorkomen en waarmee deze personen een 
toestemming voor het gebruik van hun beeldmateriaal elektronisch naar u kunnen 
opsturen. In elk geval gebruiken we alleen informatie over u die we verzamelen voor 
de doeleinden en op basis van onze gegevensbeschermingsverklaring op 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-nl.pdf.  

 
 
3.3 Uw video moet ook voldoen aan de Algemene voorwaarden en de 

Communityrichtlijnen.  Zonder het voorgaande te beperken, mag uw video: 
 geen handelsmerken, logo's of auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten (zoals 

bedrijfsnamen, foto's, kunstwerken, tatoeages of afbeeldingen gepubliceerd op of in 
websites, televisie, film of andere media), al dan niet in uw eigendom (behalve de 
video zelf );  

 geen goedkeuring of promotie van een product, dienst of bedrijf opnemen of 
impliceren; 

 geen muziek bevatten, hetzij op de soundtrack van uw video (de score) of op de 
achtergrond van uw video (gelijktijdig opgenomen met de beelden) (bekend als 
bronmuziek), al dan niet in uw eigendom; 

 anderen niet aanmoedigen om dingen te doen waardoor ze ernstig gewond kunnen 
raken of om deel te nemen aan onwettige activiteiten; 

 geen aanstootgevende, beledigende, ongepaste of illegale inhoud zijn of bevatten, 
inclusief godslastering, pornografische of seksuele inhoud, inhoud waarin alcohol, 
illegale drugs, cannabis, tabak, vuurwapens of wapens worden gepromoot, elke vorm 
van haatdragende inhoud (inclusief inhoud die geweld of aanzetten bevordert of 
goedkeurt) haat tegen individuen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, 
religie, handicap, geslacht, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, kaste, seksuele 
geaardheid of genderidentiteit) of inhoud die geweld of schade aan een ander levend 
wezen bevordert; 

 geen bedreigingen bevatten van welke aard dan ook of inhoud die personen kan 
intimideren, lastigvallen of pesten; 

 geen laster, een verkeerde voorstelling van zaken geven of minachtende 
opmerkingen bevatten over andere mensen of bedrijven, inclusief licentiehouders; en 

 geen beelden bevatten van derden die zonder hun toestemming zijn opgenomen.  
De beheerder bepaalt naar eigen goeddunken of een video al dan niet in strijd is met de 
bovenstaande verboden.  

3.4 De Producent heeft het recht om elke video te weigeren die niet voldoet aan de 
inhoudsnormen van Google en die redelijkerwijs wordt beschouwd als een schatting 
van een Amerikaanse televisie-uitzending die niet restrictiever is dan "TV-14" of het 
equivalent daarvan.    

3.5 U moet het originele materiaal dat is gebruikt voor de productie van uw video samen 
met alle verkregen toestemmingen met betrekking tot dergelijk materiaal bewaren tot 
25 april 2021, zodat we er toegang toe hebben (of toegang tot kopieën ervan) voor 
gebruik in de film in het geval dat uw video geselecteerd wordt voor mogelijke 
opneming in de film. 

3.6 Video's die niet voldoen aan deze officiële voorwaarden of waarvoor de vereiste 
informatie niet werd verstrekt in overeenstemming met deze officiële voorwaarden, 
komen niet in aanmerking voor opneming in de film.  De beslissingen van de 
producent zijn in alle opzichten definitief en bindend.  
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4. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

4.1 U  verklaart en garandeert, en stemt ermee in en bevestigt aan ons dat: 
(i) uw video voldoet aan deze officiële voorwaarden, de servicevoorwaarden en de 

communityrichtlijnen;  
(ii) u 18 jaar bent (of meerderjarig in het land, de staat of provincie waar u woont, als 

de meerderjarigheid meer dan 18 jaar is) of ouder;  
(iii) alle door u verstrekte antwoorden bij het uploaden van uw video naar de 

microsite van film in alle opzichten waar en volledig zijn; 
(iv) uw hele video door u is gefilmd en/of opgenomen op de filmdag; 
(v) u de enige auteur en eigenaar bent van uw video die voor u volledig origineel is; 
(vi) u het recht hebt om akkoord te gaan met deze officiële voorwaarden en om de 

rechten te verlenen waarnaar wordt verwezen in deze officiële voorwaarden, vrij 
van eventuele bezwaren en rechten van derden;  

(vii) niets in uw video, noch het gebruik van de video en alle inhoud ervan door de 
licentiehouder, inbreuk maakt op het auteursrecht of andere rechten (inclusief 
rechten op vertrouwelijkheid en/of privacy en/of publiciteit, morele rechten of 
intellectuele eigendomsrechten) van een derde partij; 

(viii) uw video geen logo's, handelsmerken, ontwerpen of auteursrechtelijk beschermd 
materiaal bevat (inclusief maar niet beperkt tot muziek-, film- of 
televisiemateriaal), al dan niet in uw bezit (anders dan de video zelf); 

(ix) uw video niet de naam, afbeelding of stem of andere geluiden van een persoon 
bevat, tenzij u van een dergelijke persoon een ondertekende toestemming 
("Toestemming voor het gebruik van imago") hebt ontvangen via het formulier 
dat u kunt downloaden op www.getreleaseform.com of een elektronische link die 
via de website www.getreleaseform.com naar de betreffende persoon kan 
gestuurd worden; 

(x) uw video geen andere locatie bevat dan uw eigen eigendom, tenzij u alle 
benodigde toestemmingen, licenties en rechten van de eigenaar van een 
dergelijke locatie en/of de goedkeuring van relevante autoriteiten hebt, zodat we 
uw video kunnen exploiteren in overeenstemming met deze officiële 
voorwaarden;   

(xi) u in en aan uw video geen rechten, titels en belangen hebt toegewezen, in 
rekening gebracht, gelicentieerd of anderszins bezwaard die u zouden beletten 
uw video aan ons te licentiëren in overeenstemming met clausule 7 van deze 
officiële voorwaarden, inclusief door het aangaan van enige overeenkomst die 
vereist dat wij enige betaling aan u of een derde partij doen voor het gebruik van 
uw video; 

(xii) er geen actie, claim of rechtszaak in behandeling is of dreigt met betrekking tot 
uw video of rechten op uw video; 

(xiii) uw video geen lasterlijk materiaal bevat of materiaal dat kleinerend of 
denigrerend is voor een persoon of dat de naam, reputatie of goodwill van een 
persoon nadelig zou kunnen beïnvloeden; 

(xiv) uw video geen pornografische of seksueel expliciete inhoud bevat en geen 
hatelijke, obscene, aanstootgevende of godslasterlijke inhoud van welke aard 
dan ook of inhoud die geweld of schade aan enig levend wezen bevordert;  

(xv) geen bedreigingen van welke aard dan ook of inhoud bevat die personen kan 
intimideren, lastigvallen of pesten;  

(xvi) uw video en uw opnames en het maken van uw video niet in strijd is en zijn met 
lokale, provinciale, nationale of andere toepasselijke wetten (inclusief maar niet 
beperkt tot al dergelijke wetten met betrekking tot anti-omkoping en anti-
corruptie) of aanmoediging van schendingen van dergelijke wetten; en 

(xvii) u bij het filmen en maken van uw video geen enkele wet, bevel, reglement, regel, 
beperking of vereiste met betrekking tot SARS-CoV-2 of enig ander coronavirus 
of andere pandemie, epidemie of noodsituatie op het gebied van de 
volksgezondheid hebt geschonden (inclusief maar niet beperkt tot reizen, 
zelfisolatie of quarantainebeperkingen of -vereisten). 

U stemt ermee in om de vrijgestelde partijen (zoals hieronder gedefinieerd) vrij te stellen 
en te vrijwaren van alle aanspraken op het tegendeel.  
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4.2 Als u één van uw verklaringen, garanties, verplichtingen, toezeggingen of 
convenanten in deze officiële voorwaarden schendt, of als uw video niet in alle 
opzichten voldoet aan deze officiële voorwaarden, wordt uw video gediskwalificeerd 
voor deelname aan de film.  

 
5. TECHNISCHE PROBLEMEN EN ALGEMENE FOUTEN 

5.1 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is geen enkele producent, 
bedrijf van de Google Group of een van hun respectieve moederbedrijven, 
dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, reclame- en promotiebureaus, 
juridische en financiële adviseurs, enige entiteit of persoon geassocieerd met de film 
of een van de hun respectievelijke functionarissen, directeuren, aandeelhouders, 
agenten, licentienemers, licentiegevers en werknemers, of internetproviders 
(gezamenlijk “Vrijgestelde partijen”) verantwoordelijk voor onjuiste of 
onnauwkeurige invoer van informatie, menselijke fouten, technische storingen, 
verloren/vertraagde gegevensoverdracht, weglating, onderbreking, verwijdering, 
defect, storing op de lijn van telefoon, breedband, computer of ander netwerk, 
computerapparatuur, software, hardware of een combinatie daarvan, onvermogen om 
toegang te krijgen tot de microsite van de film, voor problemen bij het uploaden van 
video's of het downloaden van verwant materiaal van de microsite van de film, of voor 
een late, verloren, beschadigde, verkeerd gerichte, onjuiste of onvolledige video.  

 
5.2 Voor het doel van deze officiële voorwaarden vindt de ontvangst van uw video plaats 

wanneer de microsite van de film het geüploade videobestand met succes ontvangt 
en de vereiste video-informatie opneemt.  

 
6. SELECTIE VAN VIDEO 
6.1 Het productieteam van de producent streeft ernaar om alle video's te bekijken die 

tijdens de inzendingsperiode op de microsite van de film zijn ontvangen en die 
voldoen aan deze officiële voorwaarden en waarvoor de vereiste informatie door u is 
verstrekt in overeenstemming met deze officiële voorwaarden, maar de producent 
kan niet beloven dat het productieteam de video's in hun geheel zal kunnen bekijken.   
Video's kunnen al dan niet worden geselecteerd voor opneming in de film op basis 
van de volgende criteria, in willekeurige volgorde: 
(i) geschiktheid met betrekking tot de opdracht van de directeur zoals 

uiteengezet op https://lifeinaday.youtube/take-part/; 
(ii) uniek karakter; 
(iv) creativiteit; 
(v) technische uitvoering; en 
(vi) overeenstemming met de creatieve en artistieke visie van de producent en/of 

de filmregisseur. 
 Het al dan niet opnemen van een video in de film is volledig afhankelijk van de 

artistieke visie van de regisseur en de producent.  De beslissing van de regisseur en 
de producent (al dan niet gezamenlijk) is definitief. 

 
6.2 Als uw video voorlopig is geselecteerd voor mogelijke opneming in de film of op een 

filmwebsite, kunnen we contact met u opnemen via het e-mailadres en/of 
telefoonnummer dat u ons hebt meegedeeld toen u uw video uploadde naar de 
microsite van de film voor de doeleinden zoals gespecificeerd in ons privacybeleid op 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-nl.pdf. We kunnen u ook vragen uw 
huisadres op te geven voor gebruik voor de doeleinden zoals gespecificeerd in ons 
privacybeleid en, indien vereist, om deze officiële voorwaarden af te dwingen. 

 
6.3 U kan naar ons eigen goeddunken worden gevraagd om aanvullende documentatie te 

leveren of om ervoor te zorgen dat derden aanvullende documentatie leveren over 
het gebruik van uw video. Dit kan zonder beperking een fysiek ondertekende 
toestemming van u als filmmaker omvatten, toestemmingen voor gebruik van imago 
van personen die herkenbaar in uw video verschijnen (voor zover u deze nog niet 
aan ons heeft verstrekt bij het uploaden van uw video naar de microsite van de film) 
en een ondertekende toestemming voor gebruik van locatie via een door ons 
verstrekt formulier ("Toestemming voor gebruik van locatie") van de eigenaar van 
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een locatie die in uw video wordt getoond (voor zover u deze nog niet aan ons heeft 
verstrekt bij het uploaden van uw video naar de microsite van de film).  

 
6.4 Als uw video beschadigd, technisch defect of gecomprimeerd is, kunnen we (niet 

verplicht) contact met u opnemen om u te vragen een ander exemplaar (of een kopie 
met een hogere resolutie) van uw video in te dienen. 

  
6.5 Als uw video voorlopig is geselecteerd voor mogelijke opneming in de film, betekent 

dit niet dat uw video wordt opgenomen in de uiteindelijke versie van de film (inclusief 
elke versie van de film die wordt uitgebracht voor publiek), zelfs als u ons alle 
materialen en door ons gevraagde toestemmingen verstrekt.  

 
6.6 Als u de vereiste documentatie niet voltooit in overeenstemming met de gevraagde 

termijnen, of als blijkt dat uw video niet overeenstemt met deze officiële voorwaarden, 
wordt uw video niet opgenomen in de film.  

 
6.7 Bovendien gaat u ermee akkoord dat de licentiehouders zich het recht 

voorbehouden (naar eigen goeddunken) om uw video niet in overweging te 
nemen voor opneming in de film op basis van iets dat is geleerd of verkregen 
als gevolg van aanvullende documentatie die door de licentiehouders is vereist 
en die een schending van deze officiële voorwaarden zou betekenen.  De 
beslissing van de licentiehouders is definitief, inclusief elke toepassing en/of 
interpretatie van deze officiële voorwaarden. 

 
 
7. UW LICENTIE AAN ONS 

7.1  Door uw video's te uploaden naar de microsite van de film en om in aanmerking te 
komen voor de film, verleent u de producent en de licentiehouders onherroepelijk een 
wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (indien relevant, door middel van de 
huidige licentie van huidige en toekomstige auteursrechten): 
(i) voor het downloaden, kopiëren, reproduceren, aanpassen, wijzigen, 

herschikken, bewerken, knippen, kopiëren, vertalen of ondertitelen in elke 
taal, toevoegen aan of verwijderen uit en uitvoeren van gegevensanalyse met 
betrekking tot uw video (inclusief maar niet beperkt tot het recht om alleen 
audio of alleen beeldinhoud van uw video en eventuele clips, extracten of 
stilstaande beelden van uw video te extraheren), op welke manier dan ook, 
met als doel het maken en produceren, adverteren, promoten, op de markt 
brengen, reclame maken, uitzenden, exposeren, verspreiden, exploiteren en 
de film naar het publiek te communiceren en om uw video (of een dergelijke 
gewijzigde of bewerkte versie van uw video en alle clips, extracten of 
stilstaande beelden van uw video) op te nemen in de film, hetzij als een 
enkele scène of een reeks scènes en voorafgegaan of gevolgd door en 
doorweven met dergelijke andere inhoud (inclusief en zonder beperking 
commerciële onderbrekingen) zoals wij naar eigen goeddunken bepalen;   

(ii) voor het adverteren, promoten, op de markt brengen, publiceren, uitzenden, 
tentoonstellen, communiceren naar het publiek, distribueren en exploiteren 
van de film (en alle clips, uittreksels of stilstaande beelden van de film) waarin 
uw video (of een deel ervan) is verwerkt), of een dergelijke gewijzigde of 
bewerkte versie van uw video (of een of meer delen daarvan), voor altijd in 
alle media wereldwijd door om het even welke en alle middelen nu gekend of, 
tenzij wettelijk verboden, in de toekomst bedacht (inclusief zonder beperking 
het verhuren en uitlenen van de film);  

(iii) om uw video of een of meer delen ervan (al dan niet als onderdeel van de 
film) aan het publiek bekend te maken via de microsite van de film en/of een 
andere website die eigendom is van ons met betrekking (geheel of 
gedeeltelijk) tot de film, inclusief maar niet beperkt tot het YouTube-kanaal op 
www.youtube.com/lifeinaday (samen met de microsite van de film, de 
"filmwebsites"), inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herverdelen 
van een deel of alle filmwebsites in alle mediaformaten en via alle 
mediakanalen;  
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(iv) om de video of een of meer delen daarvan te gebruiken om de YouTube-
website en andere websites, producten, bedrijven en/of services van een 
bedrijf van Google Group te promoten, adverteren en op de markt te brengen; 
en 

(v)  om rechten gespecificeerd in subclausules (i) - (iv) hierboven toe te wijzen 
en/of sublicenties toe te kennen aan een derde partij (geheel of gedeeltelijk), 
inclusief maar niet beperkt tot de licentiehouders. 

 
7.2 U stemt ermee in om ons nu of na de datum van deze officiële voorwaarden kopieën 

te geven van materiaal met betrekking tot uw video, door u aan ons geleverd of door 
u op ons verzoek geüpload naar een speciale site. We retourneren geen door u aan 
ons geleverde fysieke materialen en kopieën van materialen met betrekking tot uw 
video en we zijn niet aansprakelijk om deze op te slaan of te behouden en hebben 
geen enkele aansprakelijkheid jegens u als gevolg van de vernietiging of het verlies 
van dit materiaal door ons of een derde partij. 

 
7.3 In deze clausule 7 omvat de term "film" ook alle trailers, teasers, reclame- of 

promotiemateriaal, dvd- en Blu-ray "extra's", bonusmateriaal, elektronische perskits, 
soundtrackalbums, opnames van making-of, documentaires of andere producties , 
geluidsopnames of materialen gebaseerd op of in verband met dergelijke film, of enig 
ander materiaal dat verband houdt met reclame, het promoten, publiceren of 
exploiteren van dergelijke film (samen “Afgeleid filmmateriaal”).  

 
7.4 Als uw video (of een deel ervan) niet in de film of in enig afgeleid filmmateriaal 

of op een filmwebsite verschijnt, is de licentie in deze clausule 7 niet van 
toepassing.  

 
 

 
8. IN BEELD VERSCHIJNEN - U, ANDEREN EN LOCATIES 

8.1 Als u in uw video verschijnt of als uw stem of door u gemaakte geluiden hoorbaar zijn 
in uw video, en uw video (of een deel daarvan) is opgenomen in de film en/of enig 
afgeleid filmmateriaal en/of op een filmwebsite, verleent u aan de Licentienemers 
onherroepelijk alle toestemmingen inzake verschijningen die vereist zijn of kunnen 
zijn op grond van de 'Copyright, Designs and Patents Act 1988' (VK) (Engelse wet op 
auteursrechten, octrooien, ontwerpen) (zoals gewijzigd of van tijd tot tijd opnieuw 
uitgevoerd) en enige andere analoge wetgeving in enig deel van de wereld voor de 
exploitatie van uw uiterlijk en voorstelling in uw video en van de film (of een deel van 
de film) en enig afgeleid filmmateriaal, wereldwijd en voor altijd, in alle media die nu 
bekend zijn of, tenzij wettelijk verboden, bedacht in de toekomst.  Licentienemers 
hebben het onbeperkte recht om uw optreden in elke taal te dubben en/of te 
ondertitelen. 

 
8.2 Als iemand anders dan u herkenbaar in uw video verschijnt of hun stem of andere 

door hen gemaakte geluiden kunnen worden gehoord in uw video of naar hun naam 
wordt verwezen in uw video en/of als een andere locatie dan uw eigen eigendom 
herkenbaar in uw video wordt getoond, verklaart en garandeert u dat u alle 
noodzakelijke toewijzingen, licenties, toestemmingen, rechten en (voor zover 
toegestaan door de toepasselijke wetgeving) vrijstellingen en vrijgaven van morele 
rechten hebt verkregen van dergelijke personen en/of de eigenaren van dergelijke 
locaties (indien van toepassing), zodat de Licentienemers uw video kunnen 
exploiteren in overeenstemming met deze officiële voorwaarden met vermelding van 
de namen, afbeeldingen, stemmen, geluiden en voorstelling van dergelijke personen 
en/of foto's, opnamen en geluidsopnames van dergelijke locaties (indien van 
toepassing), wereldwijd en in alle talen, voor altijd, in alle media en met alle nu 
bekende middelen of, tenzij wettelijk verboden, met deze die in de toekomst worden 
bedacht, zonder belemmeringen en zonder enige betalingsverplichting aan dergelijke 
individuen en/of eigenaren (indien van toepassing).  In het geval dat uw video 
voorlopig wordt geselecteerd voor mogelijke opname in de film en/of op een 
filmwebsite, vragen we u om ondertekende toestemmingen voor gebruik van imago 
en/of locatie te verstrekken (indien van toepassing). 
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9. ERKENNING VOOR UW VIDEO 

Als uw video (of een deel ervan) is opgenomen in de laatste versie van de film 
(anders niet), krijgt u de erkenning als co-regisseur van de film in een lijst met 
bijdragers aan de film, met vermelding van de volledige naam die u hebt opgegeven 
bij het indienen van uw video op de microsite van de film. De grootte, positie en 
plaatsing (in de film of elders) van een dergelijke vermelding wordt door ons naar 
eigen goeddunken bepaald. Het niet verlenen van de bovenvermelde erkenning door 
een licentiehouder of een derde partij vormt geen schending van deze officiële 
voorwaarden door ons tenzij bij wet verboden, noch geeft dit u het recht om uw 
instemming met deze officiële voorwaarden te herroepen, of op beslechting of het 
ontvangen van een andere billijke schadeloosstelling, of om het uitzenden, verdelen, 
tentoonstellen, reclame en publiciteit maken, communiceren met het publiek of 
andere exploitatie van de film of enig afgeleid filmmateriaal te verbieden of te 
beperken.  

 
10. UW NAAM EN BEELD VOOR PROMOTIE 

Als uw video (of een deel ervan) is opgenomen in de film en/of enig afgeleid 
filmmateriaal, hebben de licentiehouders het recht om uw naam, foto en niet-
fotografische beelden en alle stilstaande beelden of bewegende beelden van u uit uw 
video, evenals alle opnamen van uw stem of geluiden die u in uw video hebt 
gemaakt, wereldwijd te gebruiken voor alle doeleinden van reclame, promotie, 
publiciteit, uitzending, tentoonstelling, distributie, exploitatie en communicatie met het 
publiek van de film, elk afgeleid filmmateriaal en de filmwebsites, de YouTube-
website en alle andere websites, producten, bedrijven en/of services van een bedrijf 
van Google Group, in alle media die nu bekend zijn of in de toekomst ontwikkeld 
worden, tenzij dit bij wet is verboden.  

 
11. MORELE RECHTEN EN AFSTAND VAN CLAIMS  

11.1 Als uw video (of een deel ervan) is opgenomen in de film en/of enig afgeleid 
filmmateriaal of op een filmwebsite, doet u voor zover toegestaan door de 
toepasselijke wetgeving onherroepelijk afstand van de voordelen van enige claims en 
vrijwaart u de licentienemers van claims en gaat ermee akkoord dat u deze niet zult 
doen gelden of uitoefenen in enige jurisdictie die u nu of later zou kunnen hebben op 
basis van een wettelijke bepaling die bekend staat als "moreel recht” of “ droit moral ” 
of een soortgelijk recht of oneerlijke concurrentie met betrekking tot de exploitatie 
door licentiehouders van uw video zonder verdere kennisgeving of compensatie van 
welke aard dan ook, en u stemt ermee in geen actie, claim of rechtszaak tegen de 
licentiehouders of enige andere persoon in verband met uw video, film of enig 
afgeleid filmmateriaal te starten, te ondersteunen, te handhaven op grond van het feit 
dat elk gebruik van uw video of afgeleide werken daarvan de rechten van u en/of 
enige deelnemer erin aantast of schendt.  

 
11.2 U garandeert dat noch u, noch enige andere persoon in de toekomst enig bezwaar 

zal maken tegen de opneming van uw video (of enig onderdeel daarvan) in de film 
en/of het afgeleide filmmateriaal en/of een filmwebsite en u vrijwaart en ontslaat de 
licentiehouders van alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook die voortvloeit uit 
of ontstaat als gevolg van de opneming van uw video (of enig onderdeel daarvan) in 
de film en/of enig afgeleid filmmateriaal en/of een filmwebsite, inclusief bij wijze van 
claims ter illustratie met betrekking tot of inbreuk op de privacy, schending van 
publiciteitsrechten, laster, schending van morele rechten of soortgelijke rechten, of 
schending van persoonlijke of eigendomsrechten en u verbindt zich ertoe dat u 
dergelijke claims niet zult doen gelden of handhaven tegen een van de 
licentiehouders, nu of in de toekomst. 
 

12. VERGOEDING  

12.1 De opname van uw video in de film en/of enig afgeleid filmmateriaal en/of op een 
filmwebsite wordt beschouwd als voldoende erkenning voor alle rechten die ons 
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onder deze officiële voorwaarden zijn verleend en u noch enige andere persoon heeft 
recht op welk bedrag dan ook in verband met enige exploitatie van de rechten die ons 
onder deze officiële voorwaarden zijn verleend.  

 
12.2 De opneming van uw video in de film en/of enig afgeleid filmmateriaal en/of op een 

filmwebsite omvat een billijke vergoeding met betrekking tot huur- en uitleenrechten 
en kabeloverdrachtrechten en alle soortgelijke rechten waarop u nu recht heeft of zal 
krijgen volgens de wetten van enig land in verband met de exploitatie van de film 
en/of enig afgeleid filmmateriaal.  

 
13. GEEN VERPLICHTING 

13.1 We zijn niet verplicht om uw video op te nemen in de film of in enig afgeleid 
filmmateriaal of op een filmwebsite, of om de film of enig afgeleid derivaatmateriaal 
waarin uw video (of enig onderdeel ervan) werd opgenomen, na productie uit te 
zenden, tentoon te stellen, te communiceren met het publiek of de film of enig 
afgeleid filmmateriaal te exploiteren en we hebben geen enkele aansprakelijkheid die 
uit het voorgaande voortvloeit. 

 
13.2 Naast video's die door deelnemers zijn ingediend op de microsite van de film, hebben 

de licentiehouders en partnerorganisaties het recht om beeldmateriaal voor de film te 
verkrijgen van geselecteerde organisaties en individuen in verschillende gebieden 
over de hele wereld (al dan niet via de microsite van de film) om het wereldwijde 
bereik van het project en de mogelijkheid tot deelname uit te breiden.  Video's die 
door dergelijke derde partijen bij ons worden ingediend, zijn niet onderworpen aan 
deze officiële voorwaarden, maar kunnen door ons worden opgenomen in de film. We 
zullen naar eigen goeddunken bepalen welk deel van de film bestaat uit video's die 
door dergelijke derden zijn bijgedragen. 

 
13.3 We kunnen geen correspondentie aangaan met betrekking tot de selectie van de 

inhoud die is opgenomen in de film of in enig afgeleid filmmateriaal.  
 

 
14. SCHENDING VAN OFFICIËLE VOORWAARDEN EN AANSPRAKELIJKHEID 

14.1 In het geval van een schending door ons van een van onze verbintenissen of 
verplichtingen in deze officiële voorwaarden, is uw enige rechtsmiddel vergoeding 
voor (eventuele) schade die u daadwerkelijk heeft geleden (onder voorbehoud van 
clausule 14.2 hieronder) en u hebt in geen geval het recht om uw instemming met 
deze officiële voorwaarden ter herroepen, of op enige opgelegde of billijke 
schadeloosstelling, of om de productie, uitzending, distributie, tentoonstelling, 
reclame, publiciteit, exploitatie of communicatie aan het publiek van de film of van 
afgeleide filmmateriaal te verbieden of te beperken. 

14.2 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk 
voor economische verliezen, verlies van goodwill of reputatie of speciale, indirecte of 
gevolgschade (ongeacht of dergelijke verliezen al dan niet binnen de bedoeling van u 
en ons waren op de datum dat u uw video naar de microsite van de film hebt 
geüpload) geleden of opgelopen door u als gevolg van of in verband met deze 
officiële voorwaarden of deze mogelijkheid. De totale collectieve aansprakelijkheid 
van de licentienemer die voortvloeit uit of verband houdt met deze officiële 
voorwaarden (en of de aansprakelijkheid voortvloeit uit contractbreuk, nalatigheid of 
om een andere reden) is beperkt tot £ 100.  

14.3 Niets in deze officiële voorwaarden mag worden geïnterpreteerd om u of ons te 
beperken of uit te sluiten van aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde 
voorstelling van zaken, of persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van uw of onze 
(indien van toepassing) nalatigheid of schending van deze officiële voorwaarden. 

14.4 U accepteert de voorwaarden vermeld in deze officiële voorwaarden, stemt 
ermee in gebonden te zijn aan de beslissingen van de producent, garandeert 
dat u in aanmerking komt voor deelname aan dit Project en gaat akkoord, 
behalve voor zover persoonlijk letsel of overlijden wordt veroorzaakt door de 
nalatigheid of schending van deze officiële voorwaarden van de vrijgestelde 
partijen en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, 
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dat de vrijgestelde partijen niet verantwoordelijk zijn (en u ontslaat hen hierbij 
onherroepelijk van aansprakelijkheid) voor claims, verliezen, aansprakelijkheid, 
schade, kosten en uitgaven van welke aard dan ook (inclusief honoraria en 
onkosten van advocaten) tegenover een van hen of u of een derde partij, 
gemaakt, ondersteund of ontstaan in verband met het gebruik, de acceptatie of 
het misbruik van een video of ander materiaal dat door u is ingediend, of 
tijdens de voorbereiding van, deelname aan en/of reizen naar of van een 
projectgerelateerde activiteit (inclusief en zonder beperking de creatie van uw 
video), inclusief, zonder beperking, enig letsel, schade e, overlijden, verlies of 
ongeval van persoon of eigendom, of van uw schending van enige 
overeenkomst of garantie in verband met het project, inclusief deze officiële 
voorwaarden. Elke poging om opzettelijk schade toe te brengen aan een 
website of de legitieme werking van het project te ondermijnen, is een 
schending van het strafrecht en het burgerlijk recht en, indien een dergelijke 
poging wordt ondernomen, behouden de licentienemers zich het recht voor 
om, voor zover toegestaan door de wet, schadevergoeding of andere 
rechtsmiddelen te vragen aan een dergelijke persoon (personen) 
verantwoordelijk voor een dergelijke poging. Niettegenstaande de beoordeling 
van video's door de producent, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u als 
enige aansprakelijk bent voor de inhoud van uw video en gaat u ermee akkoord 
de vrijgestelde partijen schadeloos te stellen voor alle geleden schade, kosten, 
uitgaven (inclusief juridische kosten en uitgaven op basis van 
schadevergoeding) en/of vorderingen die zijn ontstaan als gevolg van de claim 
of eis van een derde partij met betrekking tot de inhoud van uw video of het 
gebruik en de exploitatie ervan zoals hierin beoogd. U stemt er verder mee in 
om de vrijgestelde partijen te vergoeden voor en volledig te vrijwaren van alle 
claims, kosten, uitgaven (inclusief juridische kosten en kosten op basis van 
schadeloosstelling), procedures, acties, eisen, schade en/of vorderingen, 
geleden door en/of toegekend tegen en/of waarvoor compensatie is 
overeengekomen door een vrijgestelde partij als gevolg van een schending of 
niet-nakoming door u van de garanties gespecificeerd in de clausules 4.1 (i), 
4.1 (iii) en 4.1 (v) -4 (xvii) (inclusief) hierboven van deze officiële voorwaarden. 

14.5 U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat de relatie tussen u en de producent geen 
vertrouwelijke, fiduciaire, exclusieve of andere speciale relatie is, en dat uw beslissing 
om uw video in verband met de film in te dienen de producent niet in een positie 
plaatst die anders is dan de positie die wordt ingenomen door leden van het grote 
publiek met betrekking tot elementen van uw video, behalve zoals uiteengezet in 
deze officiële voorwaarden.  

14.6 U erkent dat er een risico op blootstelling aan COVID-19 kan bestaan in verband met 
de voorbereiding op, deelname aan en/of reizen naar of van een projectgerelateerde 
activiteit (inclusief maar niet beperkt tot de creatie van uw video) en u accepteert 
dergelijk risico.  U stemt ermee in zich strikt te houden aan alle wettelijke vereisten, 
beperkingen, adviezen en richtlijnen uitgevaardigd door de overheid en lokale 
gezondheids- en veiligheidsinstanties (inclusief maar niet beperkt tot sociale afstand, 
hygiëne en handreiniging, gebruik van maskers, reizen, zelfisolatie en quarantaine) 
om het risico van blootstelling aan COVID-19 van u of een derde te beperken. U 
erkent dat er een mogelijkheid blijft bestaan dat u direct of indirect in contact komt 
met COVID-19 en u stemt er vrijwillig en uit eigen beweging mee in om met dit besef 
aan het Project deel te nemen. 

 
15. PRIVACY - PERSOONLIJKE GEGEVENS  

RSA1-LIAD2020 Limited verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot u in 
overeenstemming met de privacyverklaring die is uiteengezet op 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-nl.pdf, en die ook een samenvatting geeft 
van uw rechten onder de toepasselijke Britse wetgeving inzake 
gegevensbescherming. 
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16. TOEWIJZING OF SUBLICENTIE 

16.1 We hebben het recht om deze officiële voorwaarden of onze rechten en voordelen 
onder deze officiële voorwaarden (geheel of deels) toe te kennen, in licentie te geven, 
op te dragen of anderszins over te dragen of te bezwaren aan een derde partij.  
 

16.2 U hebt niet het recht om deze officiële voorwaarden of uw rechten en voordelen 
onder deze officiële voorwaarden op enige andere manier toe te kennen, in licentie te 
geven, op te dragen of anderszins over te dragen of te bezwaren aan een derde partij 
zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 
 

17. GEHELE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE 

17.1 Deze officiële voorwaarden (samen met alle informatie die u hebt verstrekt op het 
moment dat u uw video indient op de microsite van de film) vormen de volledige 
overeenkomst tussen u en ons en vervangen, prevaleren boven en annuleren alle 
eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van deze 
officiële voorwaarden. 

 
17.2 In het geval van een conflict tussen enige bepaling van de officiële voorwaarden in dit 

document en de algemene voorwaarden, de communityrichtlijnen, advertenties of 
publiciteit over deze mogelijkheid of de microsite van de film, prevaleren de officiële 
voorwaarden in dit document. 

 
17.3 Voor deelnemers die geen individuele inwoner zijn van de provincie Québec, 

Canada, zijn de wetten van Engeland en Wales van toepassing op deze officiële 
voorwaarden (inclusief niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of in 
verband daarmee).  Behalve zoals hieronder gespecificeerd en onder voorbehoud 
van het onderstaande, stemt elke partij er onherroepelijk mee in dat, louter in ons 
belang, de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie hebben over 
elk geschil of elke claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die 
voortvloeien uit of in verband staan met deze officiële voorwaarden of hun onderwerp 
of vorming.   Niets in deze clausule beperkt ons recht om een rechtszaak tegen u aan 
te spannen in een andere bevoegde rechtbank of jurisdictie, en het aanspannen van 
een rechtszaak in een of meer jurisdicties sluit evenmin het aanspannen van een 
rechtszaak in andere jurisdicties uit, al dan niet gelijktijdig, voor zover toegestaan 
door de wet van deze andere jurisdictie. Betekeningen in een gerechtelijke of andere 
procedure tegen u kunnen worden uitgevoerd door persoonlijke bezorging (inclusief 
per koerier) of per post (per luchtpost als deze naar het buitenland wordt verzonden) 
naar het adres dat u ons hebt gegeven onder clausule 6.2 (of een ander adres dat u 
ons van tijd tot tijd schriftelijk meedeelt) en worden geacht te zijn volbracht wanneer 
ze op het relevante adres zijn achtergelaten (in het geval van persoonlijke bezorging 
(inclusief per koerier)) of twee (2) dagen na verzending (indien verzonden via een 
andere post dan luchtpost) of zes (6) dagen na verzending (indien per luchtpost 
verzonden). Waar van toepassing, zien u en wij af van de toepassing van de 
betekeningsprocedure overeenkomstig het Haags Verdrag betreffende de betekening 
en mededeling in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke akten in 
burgerlijke en handelszaken. 

 
 

18. SCHEIDBAARHEID 

Als een bepaling van deze officiële voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar 
is volgens de wet, regels of voorschriften van een bepaald land, zullen dergelijke 
bepalingen geen enkele andere bepaling van deze officiële voorwaarden, de 
toepassing van dergelijke bepaling in een andere situatie of de geldigheid of 
afdwingbaarheid van deze officiële voorwaarden  beïnvloeden en dergelijke bepaling 
zal alleen worden beperkt voor zover nodig om het binnen de wettelijke kaders van 
de relevante jurisdictie te brengen.  
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19. ANNULERING 

De producent kan het project (of een deel daarvan) op elk moment (met of zonder 
reden) naar eigen goeddunken annuleren, wijzigen of opschorten. In geval van 
annulering of schorsing behoudt de producent zich het recht voor om naar eigen 
goeddunken video's voor de film te selecteren uit alle in aanmerking komende video's 
die tot het moment van een dergelijke actie zijn ontvangen, met gebruikmaking van 
de criteria in deze officiële voorwaarden of om geen enkele video te selecteren. Niets 
in deze officiële voorwaarden wordt beschouwd als een voorstelling, waarborg, 
verbintenis of garantie dat de producent een film zal maken, de film zal vertonen, alle 
ingezonden video's voor de film zal selecteren en/of de ingezonden video's in de film 
zal gebruiken. 

 


