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FILME: “LIFE IN A DAY – 2020” ("A VIDA EM UM DIA", em português, doravante 
indicado em inglês neste documento por seu caráter provisório) 

TERMOS OFICIAIS 
 

A RSA1-LIAD2020 Limited (“nós”, “nosso” ou o “Produtor” cujas expressões incluem os 
sucessores da RSA1-LIAD2020 Limited em títulos, atribuições e licenciados) está pedindo 
aos colaboradores que enviem vídeos para serem considerados para inclusão em um longa-
metragem que pode ser criado a partir de vídeos enviados por vários colaboradores, 
atualmente intitulado, em tradução para o português, "LIFE IN A DAY - 2020" (o "Filme", cuja 
expressão inclui toda e qualquer versão de um filme produzido agora ou posteriormente, 
qualquer parte ou partes desse filme e qualquer faixa de áudio ou versão desse filme).  
 
Com o Filme, o produtor deseja registrar a história de um dia na Terra. Sendo assim, você 
está convidado a enviar vídeos originais (e esses vídeos podem conter imagens em 
movimento e som, ou simplesmente imagens em movimento, ou simplesmente som, sujeitos 
às restrições apresentadas nestes Termos Oficiais) filmados ou gravados em 25 de julho de 
2020 (individualmente referidos como "Vídeo"e coletivamente como"Vídeos", cuja 
expressão inclui todo ou parte ou conteúdo de tais Vídeos e qualquer material 
subsequentemente que nos for enviado em conexão com o Vídeo — por exemplo, um corte 
mais longo), que passarão por nossa avaliação para possivelmente serem incluídos no filme. 
Para que um Vídeo seja avaliado para o Filme, os colaboradores devem enviá-lo para o 
microsite dedicado, localizado em lifeinaday.youtube (o "Microsite do Filme"), respeitando 
as datas e os horários definidos abaixo.  
 
Você entende que, se o Produtor selecionar seu Vídeo para aparecer no Filme, você não terá 
o direito de receber forma de consideração alguma ou outro item além da inclusão do seu 
Vídeo no Filme. 
 
Ao enviar seu vídeo para o Microsite do Filme, você concorda com estes termos oficiais ("os 
"Termos Oficiais"), além dos termos de serviço do site do YouTube descritos em 
http://www.youtube.com/t/terms (os "Termos de Serviço") e as Diretrizes da Comunidade do 
site do YouTube descritas em http://www.youtube.com/t/community_guidelines (as 
"Diretrizes da Comunidade") (e as referências aos "Termos Oficiais" devem incluir todos 
estes termos, salvo indicação em contrário).  
 
Mais informações sobre o Filme, bem como sobre a criação e envio de Vídeos para o Filme 
estão disponíveis em nossa página de Perguntas frequentes, exibida em 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS2eijT8c-
qkSBkk1M2cnx7cCrP7wBsJfZfCQhbClbplpD9vTaiI1dKzr3a7g8fKtN30IuQuS7kEUHJ/pub, 
mas essas informações não fazem parte destes Termos Oficiais. 
 
1. DATAS RELEVANTES 

As datas relevantes para este projeto (o "Projeto") são as seguintes:  
 

EVENTO Início Término 
Seu dia de filmagem Sábado, 25 de julho de 2020, 

às 00:00:01, onde quer que 
você estiver 

Sábado, 25 de julho de 2020, 
às 23:59:59, onde quer que 
estiver 

Envio do seu Vídeo fazendo 
o upload para o Microsite do 
Filme 
(o "Período de Envio") 
 

Sábado, 25 de julho de 2020, 
às 00:00:01, onde quer que 
você estiver 

Domingo, 2 de agosto de 
2020, às 23:59:59, onde quer 
que estiver (ou na data 
posterior que determinarmos 
a nosso critério) 

Análise do Vídeo pelo 
Produtor/Administrador  

No domingo, 26 de julho de 
2020, às 09:00:00 GMT ou 
horário próximo  

Por volta de 16 de novembro 
de 2020, às 23:59:59 GMT, 
ou até que todos os Vídeos 
enviados durante o Período 
de Envio tenham sido 
analisados — o que ocorrer 
primeiro.  
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Para todas as outras datas, como o lançamento pretendido do Filme, e quaisquer 
alterações nas datas relevantes do Projeto, verifique o Microsite do Filme. As datas 
(incluindo a data de lançamento do Filme) estão sujeitas a alterações a nosso 
critério. Não temos a obrigação de concluir a produção do Filme ou, se concluído, de 
liberar ou usar o Filme em mídia específica alguma.  

 
Administrador:  
O administrador do Projeto é a RSA1-LIAD2020 Limited of 42-44 Beak Street, 
London W1F 9RH. 

 
2. ELEGIBILIDADE 

2.1 Para serem elegíveis para fazer upload e enviar vídeos a serem considerados para 
inclusão no filme, os colaboradores devem: 

 ter 18 anos (ou a maioridade no país, estado ou província em que residem, se for 
maior que 18) ou mais, no sábado, 25 de julho de 2020; e  

 ter uma conta do Google. Para configurar uma conta do Google gratuitamente, visite:  
https://accounts.google.com/.   

 
2.2 Você não poderá enviar vídeos se: 

 for um residente de Cuba, Irã, Coreia do Norte, Sudão, Síria, Crimeia ou qualquer 
outro país sancionado pelos EUA ou qualquer outra pessoa restrita pelos programas 
de controle e sanções à exportação dos EUA;   

 for um funcionário, executivo, diretor, agente ou representante do Produtor ou do 
Google Ireland Limited (“Google”) ou qualquer uma de suas respectivas empresas-
mãe, subsidiárias, consultores jurídicos e financeiros (ou qualquer membro imediato 
da família (ou seja, pais, cônjuges) , parceiros civis e filhos) ou residentes na mesma 
casa (legalmente relacionados ou não) de qualquer das opções anteriores); 

 uma pessoa que:  
(a) é representada sob contrato (por exemplo, por um agente ou gerente de talentos) 
que limitaria ou prejudicaria a capacidade do Produtor ou do Google ou de qualquer 
entidade que controla direta ou indiretamente ou é controlada por, ou está sob 
controle comum com o Google , incluindo, sem limitação, o Google LLC e o Google 
Commerce Limited (juntamente com o Google, ""Empresas do Grupo Google", cuja 
expressão inclui seus sucessores no título, cessionários e licenciados e cada 
"Empresa do Grupo Google" cuja expressão inclui seus sucessores no título, 
cessionários e licenciados) para usar seu Vídeo de acordo com estes Termos 
Oficiais;  
(b) possui um contrato que tornaria sua aparição em seu vídeo uma violação de 
quaisquer direitos de terceiros;  
(c) esteja sob um contrato de merchandising; ou  
(d) esteja sob qualquer outra relação contratual (incluindo, sem limitação, 
associações de agremiações e/ou sindicatos ou colecionadores) que possam proibir 
você de participar totalmente do filme ou de permitir que o Produtor/Administrador, 
as empresas do grupo Google e quaisquer outros licenciados ou cessionários do 
Filme (juntos, os "Licenciados") para usar, sem resíduos e sem royalties, o seu 
Vídeo em todo o mundo em todas as mídias em perpetuidade (ou, no caso da 
França e Espanha, pela duração dos direitos do seu Vídeo). 

 
3. REQUISITOS DE ENVIO DE VÍDEO 

3.1 Você pode enviar quantos vídeos desejar dentro do Período de Envio, desde que sejam 
originais e cumpram estes Termos Oficiais. Cada Vídeo enviado por você deve ter 
um tamanho de arquivo não superior a 4 GB. Mais detalhes sobre como enviar 
Vídeos estão em lifeinaday.youtube 

 
3.2 Ao enviar seu Vídeo para o Microsite do filme, você também deve preencher alguns 

detalhes solicitados por nós, em particular seu nome completo, endereço de e-mail, 
número de telefone de contato, idioma(s) falado(s) em seu Vídeo, país de residência 
e país em que seu vídeo foi filmado e/ou gravado, e qualquer outra informação 
solicitada por nós, e você deve confirmar que tem pelo menos 18 anos de idade (e 
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acima da idade legal de maioridade no seu país de residência, se for maior que 18), 
ou seu Vídeo não estará qualificado para consideração para inclusão no Filme. Se 
você visitar o site www.getreleaseform.com para obter um link eletrônico para 
compartilhar com as pessoas que aparecem no seu Vídeo por meio das quais essas 
pessoas podem enviar autorizações de uso de imagem para você eletronicamente, 
você também deve fornecer detalhes do seu nome completo e endereço de e-mail. 
Em cada caso, usaremos apenas as informações relacionadas a você que coletamos 
para os fins e com base em nosso Aviso de Proteção de Dados em 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-pt-BR.pdf.  

 
 
3.3 Seu vídeo também deve estar em conformidade com os Termos de Serviço e as 

Diretrizes da Comunidade. Sem limitar o exposto, seu Vídeo não deve: 
 incluir marcas registradas, logotipos ou material protegido por direitos autorais (como 

nomes de empresas, fotografias, obras de arte, tatuagens ou imagens publicadas em 
ou em sites, televisão, filmes ou outras mídias), pertencentes ou não a você (exceto 
para o próprio Vídeo);  

 incluir ou implicar qualquer endosso ou promoção de qualquer produto, serviço ou 
empresa; 

 conter qualquer música, seja na trilha sonora do seu Vídeo (a partitura) ou seja 
reproduzida em segundo plano (gravada simultaneamente com as imagens) 
(conhecida como música de origem), pertencente ou não a você; 

 incentivar outras pessoas a fazerem coisas que possam causar ferimentos graves ou 
a participar de qualquer atividade ilegal; 

 ser ou conter conteúdo ofensivo, abusivo, inadequado ou ilegal, incluindo palavrões, 
conteúdo pornográfico ou sexual, conteúdo que promova álcool, drogas ilegais, 
cannabis, tabaco, armas de fogo ou armas, conteúdo odioso de qualquer tipo 
(incluindo conteúdo que promova ou tolere violência ou incite ódio contra indivíduos 
ou grupos com base em raça ou origem étnica, religião, deficiência, gênero, idade, 
nacionalidade, status de veterano, casta, orientação sexual ou identidade de gênero) 
ou conteúdo que promova violência ou dano a outra criatura viva; 

 conter ameaças de qualquer tipo ou conteúdo que possa intimidar, assediar ou 
promover bullying contra qualquer pessoa; 

 difamar, deturpar ou conter comentários depreciativos sobre outras pessoas ou 
empresas, incluindo qualquer Licenciado; e 

 conter imagens de terceiros usadas sem a devida permissão.  
Se um Vídeo viola ou não as proibições acima, será determinado pelo Administrador a seu 
exclusivo critério.  

3.4 O Produtor terá o direito de rejeitar qualquer Vídeo que não atenda aos padrões de 
conteúdo do Google que sejam considerados razoavelmente aproximados de uma 
classificação de transmissão televisiva nos EUA não mais restritiva do que “TV-14” 
ou equivalente.  

3.5 Você deve manter o material original usado para criar seu Vídeo, juntamente com as 
permissões que obteve em relação a esse material, até 25 de abril de 2021, para que 
possamos acessá-lo (ou cópias dele) para uso no Filme, caso seu Vídeo seja 
selecionado para possível inclusão no Filme. 

3.6 Vídeos que não estejam em conformidade com estes Termos Oficiais, ou se você não 
forneceu as informações necessárias para esses Vídeos de acordo com estes 
Termos Oficiais, não serão elegíveis para inclusão no Filme. As decisões do 
Produtor são finais e vinculativas em todos os aspectos.  

 
 
4. TERMOS DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Você declara, garante, concorda e nos confirma que: 
(i) seu Vídeo está em conformidade com estes Termos Oficiais, Termos de Serviço 

e Diretrizes da Comunidade;  
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(ii) você tem 18 anos (ou a maioridade no país, estado ou província em que reside, 
se for maior que 18) ou mais;  

(iii) todas as respostas que você nos fornece ao enviar seu Vídeo para o Microsite 
do Filme são verdadeiras e completas em todos os aspectos; 

(iv) todo o seu Vídeo foi filmado e/ou gravado por você no Dia da Filmagem; 
(v) você é o único autor e proprietário do seu Vídeo, que é totalmente original para 

você; 
(vi) você tem o direito de concordar com estes Termos Oficiais e de conceder os 

direitos mencionados nesses Termos Oficiais, livres de quaisquer ônus e direitos 
de terceiros;  

(vii) nada no seu Vídeo viola, e o uso do Vídeo pelo Licenciado e todo o conteúdo 
nele não infringe, os direitos autorais ou outros direitos (incluindo direitos de 
confidencialidade e/ou privacidade e/ou publicidade, direitos morais ou direitos 
de propriedade intelectual) de terceiros; 

(viii) seu Vídeo não inclui nenhum logotipo, marca registrada, design ou material com 
direitos autorais (incluindo, entre outros, músicas, filmes ou imagens de 
televisão), pertencentes ou não a você (exceto o próprio Vídeo); 

(ix) seu Vídeo não inclui o nome, imagem ou voz ou outros sons de qualquer pessoa, 
a menos que você tenha obtido uma liberação assinada (“Autorização de Uso 
de Imagem”) dessa pessoa no formulário disponível para download em 
www.getreleaseform.com ou em um link eletrônico que pode ser enviado para a 
pessoa relevante através do site www.getreleaseform.com; 

(x) seu Vídeo não inclui nenhum local que não seja sua propriedade, a menos que 
você tenha todos os consentimentos, licenças e concessões de direitos 
necessários do proprietário desse local e/ou a aprovação das autoridades 
relevantes, de modo a permitir que possamos explorar seu Vídeo de acordo com 
as estes Termos Oficiais;   

(xi) você não cedeu, cobrou, licenciou ou de qualquer outra forma onerou quaisquer 
direitos, títulos e interesses no e para o seu Vídeo, o que impediria você de 
licenciar o seu Vídeo para nós de acordo com a cláusula 7 destes Termos 
Oficiais, incluindo a celebração de qualquer contrato que exigiria que 
efetuássemos qualquer pagamento a você ou a terceiros pela utilização do seu 
Vídeo; 

(xii) nenhuma ação, reivindicação ou litígio está pendente ou ameaçada em relação 
ao seu Vídeo ou a quaisquer direitos sobre ele; 

(xiii) seu Vídeo não contém material difamatório ou depreciativo ou depreciativo para 
qualquer pessoa ou que possa afetar adversamente o nome, a reputação ou a 
boa vontade de qualquer pessoa; 

(xiv) seu vídeo não contém conteúdo pornográfico ou sexualmente explícito e não 
contém nenhum conteúdo odioso, obsceno, ofensivo ou blasfemo de qualquer 
espécie ou qualquer conteúdo que promova violência ou dano a qualquer 
criatura viva;  

(xv) seu Vídeo não contém ameaças de qualquer tipo ou conteúdo que possa 
intimidar, assediar ou promover bullying contra qualquer pessoa;  

(xvi) seu Vídeo e sua filmagem e criação de seu Vídeo não violam nenhuma lei local, 
estadual, nacional ou outras leis aplicáveis (incluindo, sem limitação, todas essas 
leis relacionadas a antissuborno e anticorrupção) ou incentivam violações a 
essas leis; e 

(xvii) ao filmar e criar seu Vídeo, você não violou nenhuma lei, ordem, regulamento, 
regra, restrição ou requisito de autoridade governamental, local ou pública 
relacionada ao SARS-CoV-2 ou qualquer outro relacionado ao coronavírus ou 
outra emergência de pandemia, epidemia ou saúde pública (incluindo, sem 
limitação, restrições ou requisitos de viagem, auto-isolamento ou quarentena). 

Você concorda em liberar e isentar as Partes Liberadas (conforme definido abaixo) de 
quaisquer reivindicações em contrário.  

 
4.2 Se você violar qualquer uma de suas declarações, garantias, obrigações, compromissos 

ou convênios nestes Termos Oficiais, ou seu Vídeo não cumprir em todos os 
aspectos com estes Termos Oficiais, seu Vídeo será desqualificado da consideração 
para uso no Filme.  
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5. PROBLEMAS TÉCNICOS E ERROS GERAIS 

5.1 Na extensão permitida pela lei aplicável, nenhum Produtor, nenhuma Empresa do Grupo 
Google ou seus respectivos pais, subsidiárias, afiliadas, agências de publicidade e 
promoção, consultores jurídicos e financeiros, qualquer entidade ou indivíduo 
associado ao Filme ou a qualquer um dos seus respectivos executivos, diretores, 
acionistas, agentes, licenciados, licenciadores e funcionários ou quaisquer 
provedores de acesso à Internet (coletivamente "Partes Liberadas") são 
responsáveis pela entrada incorreta ou imprecisa de informações, erro humano, mau 
funcionamento técnico, perda/atraso na transmissão de dados, omissão, interrupção, 
exclusão, defeito, falha de linha de qualquer telefone, banda larga, computador ou 
outra rede, equipamento de computador, software, hardware ou qualquer 
combinação dos mesmos, impossibilidade de acessar o Microsite do Filme, por 
problemas ao enviar qualquer Vídeo ou baixar qualquer material relacionado do 
Microsite do Filme ou qualquer vídeo atrasado, perdido, danificado, mal direcionado, 
incorreto ou incompleto.  

 
5.2 Para os fins destes Termos Oficiais, o recebimento do seu Vídeo ocorre quando o 

Microsite do Filme recebe com sucesso o arquivo de vídeo carregado e grava as 
informações de Vídeo necessárias.  

 
6. SELEÇÃO DE VÍDEO 
6.1 A equipe de produção do Produtor se esforçará para revisar todos os Vídeos recebidos 

durante o Período de Envio no Microsite do Filme que estejam em conformidade com 
estes Termos Oficiais e com relação aos quais as informações necessárias foram 
fornecidas por você de acordo com estes Termos Oficiais, mas o Produtor não se 
compromete a que sua equipe de produção possa visualizar Vídeos na íntegra. Os 
Vídeos podem ser selecionados ou não selecionados para inclusão no filme da 
seguinte maneira, em nenhuma ordem específica: 
(i) adequação em relação às instruções do Diretor, conforme estabelecido em 

https://lifeinaday.youtube/take-part/; 
(ii) singularidade; 
(iiii) criatividade; 
(iv) execução técnica; e 
(v) consistência com a visão criativa e artística do Produtor e/ou do Diretor do Filme. 

A inclusão ou não de qualquer Vídeo no Filme depende inteiramente da visão artística do 
Diretor e do Produtor. A decisão do Diretor e do Produtor (conjunta ou não) é final. 

 
6.2 Se o seu Vídeo for selecionado provisoriamente para possível inclusão no Filme ou em 

um Site do Filme, poderemos entrar em contato com você pelo endereço de e-mail 
e/ou número de telefone que você nos comunicou quando carregou o Vídeo no 
Microsite do Filme para os propósitos conforme especificado em nosso Aviso de 
Proteção de Dados em https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-pt-BR.pdf. Também 
podemos exigir que você forneça seu endereço residencial para uso para os fins 
especificados em nosso Aviso de Proteção de Dados e, se necessário, para cumprir 
estes Termos Oficiais. 

 
6.3 Você também pode ser solicitado a executar ou solicitar que terceiros executem 

documentação adicional relativa ao uso do seu Vídeo, a nosso critério. Isso pode 
incluir, sem limitação, uma autorização física de cineasta assinada por você, 
Autorizações de Uso de Imagem de pessoas que aparecem reconhecidamente em 
seu Vídeo (na medida em que você ainda não as tiver fornecido no momento em que 
o Vídeo foi enviado para o Microsite do Filme) e uma autorização de uso de local 
assinada em um formulário a ser fornecido por nós a você ("Autorização de Uso de 
Local") do proprietário de qualquer local que apareça no seu Vídeo (na medida em 
que você ainda não as tenha fornecido no momento de enviar o seu Vídeo para o 
Microsite do Filme)  

 
6.4 Se o seu Vídeo estiver danificado, tecnicamente defeituoso ou compactado, podemos 

(mas não seremos obrigados) entrar em contato com você para solicitar que você 
envie outra cópia (ou uma cópia de maior resolução) do seu vídeo. 
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6.5 Se o seu Vídeo for selecionado provisoriamente para possível inclusão no Filme, isso não 
significa que ele será incluído na versão final do Filme (incluindo qualquer versão do 
Filme divulgada ao público), mesmo se você fornecer todos os materiais e 
autorizações solicitadas por nós.  

 
6.6 Se você não preencher a documentação exigida de acordo com os prazos solicitados ou 

se o seu Vídeo não estiver em conformidade com estes Termos Oficiais, ele não 
será incluído no Filme.  

 
6.7 Além disso, você concorda que os Licenciados se reservam o direito (a seu 

exclusivo critério) de não considerar o seu Vídeo para inclusão no Filme com 
base em qualquer coisa aprendida ou obtida como resultado de qualquer 
documentação adicional exigida pelos Licenciados que constituiriam uma 
violação destes Termos Oficiais. A decisão dos Licenciados é final, incluindo 
qualquer aplicação e/ou interpretação destes Termos Oficiais. 

 
 
7. SUA LICENÇA PARA NÓS 

7.1 Ao enviar os seus Vídeos para o Microsite de Filme e para a oportunidade de ser 
considerado para o Filme, você concede irrevogavelmente ao produtor e aos 
licenciados uma licença mundial não exclusiva, livre de royalties (quando relevante, 
por meio da presente licença de presente e futura) direitos autorais) para: 
(i) baixar, copiar, reproduzir, adaptar, alterar, reorganizar, editar, cortar, dublar, 

traduzir ou legendar em qualquer idioma, adicionar ou excluir e realizar 
análises de dados em relação ao seu Vídeo (incluindo, sem limitação, o 
direito de extrair conteúdo apenas de áudio ou apenas imagens do seu Vídeo 
e de quaisquer clipes, extratos ou imagens estáticas do seu Vídeo), de 
qualquer forma, com o objetivo de produzir, anunciar, promover, 
propagandear, produzir marketing, divulgar, transmitir, exibir, distribuir, 
explorar e comunicar ao público o Filme, e incluir o seu Vídeo (ou qualquer 
versão alterada ou editada do Vídeo e clipes, extratos ou imagens estáticas 
do Vídeo) no Filme, como uma única sequência ou uma série de sequências 
e precedido ou seguido por e entrelaçado com outro conteúdo (incluindo, 
sem limitação, intervalos comerciais), conforme determinamos a nosso 
exclusivo critério;  

(ii) anunciar, promover, comercializar, divulgar, transmitir, exibir, comunicar ao 
público, distribuir e explorar o Filme (e quaisquer clipes, extratos ou imagens 
estáticas do Filme) incorporando seu Vídeo (ou qualquer parte dele), ou 
qualquer versão alterada ou editada do seu Vídeo (ou qualquer parte dele), 
em todo o mundo em perpetuidade em todas as mídias e por todos e 
quaisquer meios agora conhecidos ou, a menos que proibido por lei, criados 
no futuro (incluindo sem limitação qualquer aluguel e empréstimo do Filme);  

(iii) comunicar o seu Vídeo ou qualquer parte dele (seja como parte do Filme) ao 
público através do Microsite do Filme e/ou qualquer outro site de nossa 
propriedade relacionado (no todo ou em parte) ao Filme incluindo, sem 
limitação, o canal do YouTube localizado em www.youtube.com/lifeinaday 
(juntamente com o Microsite do Filme, os "Sites do Filme"), incluindo, sem 
limitação, a promoção e redistribuição de parte ou de todos os Sites do Filme 
em qualquer formato de mídia e através de qualquer canais de mídia;  

(iv) usar o Vídeo, ou qualquer parte dele, para promover, anunciar e comercializar o 
site do YouTube e quaisquer outros sites, produtos, negócios e/ou serviços 
de qualquer empresa do grupo Google; e 

(v) atribuir e/ou sublicenciar a terceiros (no todo ou em parte), incluindo, sem 
limitação, os Licenciados, um ou todos os direitos especificados nas sub-
cláusulas (i) – (iv) acima. 

 
7.2 Você concorda em nos fornecer cópias dos materiais relacionados ao seu vídeo agora ou 

após a data destes Termos Oficiais entregues por você ou enviados por você a 
nosso pedido em um site especial. Não devolveremos a você nenhum material físico 
e cópias de materiais relacionados ao seu Vídeo entregues por você para nós e não 
teremos nenhuma responsabilidade em armazenar ou reter o mesmo e não teremos 
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nenhuma responsabilidade por você resultante da destruição ou perda do mesmo 
por nós ou por terceiros. 

 
7.3 Nesta cláusula 7, a expressão “Filme” também inclui quaisquer trailers, teasers, material 

publicitário ou promocional, “extras” em DVD e Blu-ray, materiais bônus, kits de 
imprensa eletrônica, álbuns de trilhas sonoras, filmes de produção, documentários ou 
outras produções, gravações sonoras ou materiais baseados em, ou relacionados a 
esse filme, ou qualquer outro material relacionado à publicidade, promoção, 
publicidade ou exploração desse filme (juntos "Material Derivado do Filme").  

 
7.4 Se o seu Vídeo (ou qualquer parte dele) não aparecer no Filme ou em qualquer 

material derivado do Filme ou em qualquer Site do Filme, a licença nesta 
cláusula 7 não será aplicada.  

 
 

 
8. APARIÇÕES NA TELA: VOCÊ, OUTROS E LOCAIS 

8.1 Se você aparecer em seu Vídeo ou se sua voz ou sons que você fizer forem audíveis em 
seu Vídeo, e seu Vídeo (ou qualquer parte dele) for incluído no filme e/ou em 
qualquer material derivado do filme e/ou em qualquer Site do Filme, você concede 
irrevogavelmente aos Licenciados todos os consentimentos de desempenho que são 
ou podem ser exigidos pela Lei de Direitos Autorais, Desenhos e Patentes de 1988 
(Reino Unido) (conforme aditada ou repromulgada ocasionalmente) e qualquer outra 
legislação análoga em qualquer parte do o mundo pela exploração de sua aparição e 
desempenho em seu Vídeo e no Filme (ou em qualquer parte do Filme) e em 
qualquer Material Derivado de Filme, em todo o mundo, em perpetuidade, em 
qualquer mídia, agora conhecida ou, a menos que seja proibida por lei, criada no 
futuro. Os Licenciados têm o direito ilimitado de dublar e/ou legendar sua 
apresentação em qualquer idioma. 

 
8.2 Se alguém além de você aparecer de forma identificável em seu Vídeo ou a voz ou 

outros sons produzidos por eles puderem ser ouvidos em seu Vídeo ou seu nome for 
mencionado em seu Vídeo e/ou se qualquer outro local que não seja sua 
propriedade for exibido de forma identificável em seu Vídeo, ao enviar o Vídeo, você 
declara e garante que obteve todas as atribuições, licenças, consentimentos, 
concessões de direitos e (na medida máxima permitida pela lei aplicável) renúncias e 
liberações de direitos morais de tais indivíduos e/ou os proprietários desses locais 
(conforme aplicável), de modo a permitir que os Licenciados explorem seu Vídeo de 
acordo com estes Termos Oficiais, incorporando nomes, imagens, vozes, sons e 
desempenhos de tais indivíduos e/ou fotografias, gravações e gravações sonoras de 
tais locais (conforme aplicável), em todo o mundo, em todo e qualquer idioma, em 
perpetuidade, em qualquer mídia e por todos os meios, agora conhecidos ou, a 
menos que proibidos por lei, criados no futuro, sem obstáculos, sem qualquer 
obrigação de pagamento a tais indivíduos e/ou proprietários (conforme aplicável).  
Caso seu Vídeo seja selecionado provisoriamente para possível inclusão no Filme 
e/ou em um Site do Filme, solicitaremos que você forneça Autorizações de Uso de 
Imagem e/ou Autorizações de Uso de Locais assinadas (conforme aplicável). 

 
 

9. CRÉDITO PARA SEU VÍDEO 

Se o seu vídeo (ou qualquer parte dele) estiver incluído na versão final do Filme 
(mas não de outra forma), você receberá um crédito usando o nome completo 
fornecido por você ao enviar o Vídeo ao Microsite do Filme, como co-diretor do Filme 
em uma lista de colaboradores do Filme. O tamanho, a posição e a colocação (no 
Filme ou em qualquer outro lugar) desse crédito serão determinados por nós a nosso 
critério. A menos que seja proibido por lei, nenhuma falha por qualquer Licenciado ou 
terceiro em conceder o crédito acima mencionado constituirá uma violação destes 
Termos Oficiais por nós ou lhe dará o direito de rescindir seu contrato com estes 
Termos Oficiais ou de receber uma medida cautelar ou outra equitativa ou ordenar 
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ou restringir a transmissão, distribuição, exibição, publicidade, anúncio, comunicação 
ao público ou outra exploração do Filme ou de qualquer Material Derivado do Filme.  

 
10. SEU NOME E PROBABILIDADE DE PROMOÇÃO 

Se o seu Vídeo (ou qualquer parte dele) estiver incluído no Filme e/ou em qualquer 
Material Derivado de Filme, os Licenciados terão o direito de usar seu nome, 
fotografia e semelhança não fotográfica e quaisquer quadros estáticos ou imagens 
em movimento de sua semelhança tiradas do seu Vídeo e quaisquer gravações da 
sua voz ou sons que você fez tiradas do seu Vídeo em todo o mundo para todos os 
fins de publicidade, promoção, publicidade, transmissão, exibição, distribuição, 
exploração e comunicação com o público do Filme, qualquer Material Derivado do 
Filme e os Sites de Filmes, o site do YouTube e quaisquer outros sites, produtos, 
negócios e/ou serviços de qualquer Empresa do Grupo Google, em toda e qualquer 
mídia agora conhecida, a menos que proibido por lei, ou criada no futuro, em 
perpetuidade.  

 
11. DIREITOS MORAIS E RENÚNCIA A REIVINDICAÇÕES  

11.1 Se o seu vídeo (ou parte dele) estiver incluído no filme e/ou em qualquer material 
derivado do Filme ou em qualquer site do Filme, na extensão máxima permitida pela 
lei aplicável, você renuncia irrevogavelmente aos benefícios e concorda em não 
afirmar ou exercer e renunciar e liberar os Licenciados de toda e qualquer 
reivindicação que você possa ter agora ou a seguir em qualquer jurisdição com base 
em qualquer disposição da lei conhecida como “direitos morais” ou “direito moral” ou 
quaisquer direitos semelhantes ou concorrência desleal com relação à exploração do 
seu Vídeo pelos Licenciados sem notificação ou compensação adicional de qualquer 
tipo e você concorda em não instigar, apoiar, manter ou autorizar qualquer ação, 
reivindicação ou processo judicial contra os Licenciados ou qualquer outra pessoa 
em conexão com o seu Vídeo, o Filme ou qualquer Material de Filme Derivado, com 
base no fato de que qualquer uso do seu Vídeo ou qualquer trabalho derivado do 
mesmo viola ou infringe quaisquer direitos seus e/ou de qualquer participante.  

 
11.2 Você garante que nem você nem qualquer outra pessoa fará nenhuma objeção no 

futuro ao seu Vídeo (ou parte dele) ser incluído no Filme e/ou no Material Derivado 
do Filme e/ou em qualquer Site do Filme e renuncia irrevogavelmente e libera os 
Licenciados de toda e qualquer responsabilidade, de qualquer natureza, resultante 
ou resultante da inclusão do seu Vídeo (ou qualquer parte dele) no Filme e/ou 
qualquer Material Derivado do Filme e/ ou qualquer Site do Filme incluindo, a título 
ilustrativo, reivindicações a respeito de ou invasão da privacidade, violação de 
quaisquer direitos de publicidade, difamação, violação de direitos morais ou direitos 
similares ou violação de quaisquer direitos pessoais ou de propriedade e você se 
compromete a não fazê-lo agora ou no futuro afirmar ou manter qualquer reclamação 
contra qualquer um dos Licenciados. 
 

12. REMUNERAÇÃO  

12.1 A inclusão do seu Vídeo no Filme e/ou em qualquer material derivado do Filme e/ou em 
qualquer site do Filme será considerada consideração suficiente por todos os direitos 
concedidos a nós sob estes Termos Oficiais e nem você nem qualquer outra pessoa 
terão direito a mais qualquer quantia relacionada a qualquer exploração dos direitos 
concedidos a nós sob estes Termos Oficiais.  

 
12.2 A inclusão do seu Vídeo no Filme e/ou em qualquer material derivado do Filme e/ou em 

qualquer Site do Filme deve incluir uma remuneração equitativa em relação aos 
direitos de aluguel e empréstimo e direitos de retransmissão por cabo e quaisquer 
direitos similares aos quais você pode agora ou posteriormente se tornar de acordo 
com as leis de qualquer país em conexão com a exploração do Filme e/ou de 
qualquer Material Derivado de Filme.  
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13. SEM OBRIGATORIEDADE 

13.1 Não temos obrigação de incluir o seu Vídeo no Filme ou em qualquer material derivado 
do Filme ou em qualquer Site do Filme ou, depois de fazer o Filme ou qualquer 
material derivado do Filme, incluindo o seu Vídeo (ou qualquer parte dele), para 
transmitir, exibir, comunicar ao público ou explorar o Filme ou qualquer Material 
Derivado do Filme e não teremos qualquer responsabilidade decorrente do exposto 
acima. 

 
13.2 Além dos Vídeos enviados pelos colaboradores através do Microsite do Filme, os 

Licenciados e as organizações parceiras terão o direito de obter filmagens para o 
Filme de organizações e indivíduos selecionados em vários territórios do mundo 
(seja ou não através do Microsite do Filme) para expandir o alcance global do projeto 
e a oportunidade de participar. Os Vídeos enviados a nós por terceiros não estão 
sujeitos a estes Termos Oficiais, mas podem ser incluídos por nós no Filme. 
Teremos o critério exclusivo de determinar a proporção do Filme que compreende 
Vídeos de contribuição desses terceiros. 

 
13.3 Não podemos fazer nenhuma correspondência em relação à seleção do conteúdo 

incluído no Filme ou em qualquer material derivado do Filme.  
 

 
14. INFRAÇÃO DOS TERMOS OFICIAIS E RESPONSABILIDADE 

14.1 No caso de qualquer violação por nós de qualquer um de nossos compromissos ou 
obrigações nestes Termos Oficiais, seu único recurso será por danos (se houver) 
realmente sofridos por você (sujeito sempre à cláusula 14.2 abaixo) e você não 
deverá em nenhuma circunstância ter o direito de rescindir o seu acordo com estes 
Termos Oficiais ou com qualquer medida cautelar ou outra equitativa ou proibir ou 
restringir a produção, transmissão, distribuição, exibição, publicidade, propaganda, 
exploração ou comunicação ao público do Filme ou de qualquer Material Derivado do 
Filme. 

14.2 Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, não seremos responsáveis por 
quaisquer perdas econômicas, perda de ágio ou reputação ou perdas especiais, 
indiretas ou consequentes (independentemente de essas perdas estarem dentro da 
contemplação de você e nós na data de upload do seu Vídeo para o Microsite do 
Filme) sofrido ou incorrido por você decorrente ou relacionado a estes Termos 
Oficiais ou a esta oportunidade. A responsabilidade coletiva agregada dos 
Licenciados decorrente ou relacionada a estes Termos Oficiais (e se a 
responsabilidade surge devido a quebra de contrato, negligência ou por qualquer 
outro motivo) deve ser limitada a £ 100,00.  

14.3 Nada nestes Termos Oficiais deve ser interpretado de forma a limitar ou excluir você ou 
a nós da responsabilidade por declarações fraudulentas ou danos pessoais ou morte 
decorrentes de sua ou nossa (conforme aplicável) negligência ou violação desses 
Termos Oficiais. 

14.4 Você aceita as condições estabelecidas nestes Termos Oficiais, concorda em 
ficar vinculado pelas decisões do Produtor, garante que você é elegível para 
participar deste Projeto e concorda, exceto na medida em que qualquer dano 
pessoal ou morte seja causado pela negligência das Partes Liberadas ou pela 
violação destes Termos Oficiais e na extensão máxima permitida pela lei 
aplicável pela qual as Partes Liberadas não serão responsáveis (e você 
irrevogavelmente as isenta de qualquer responsabilidade por) quaisquer 
reivindicações, perdas, responsabilidade, danos, custos e despesas de 
qualquer tipo (incluindo honorários e honorários advocatícios), reivindicados 
contra qualquer um deles ou você ou qualquer terceiro, incorridos, 
sustentados ou decorrentes de uso, aceitação ou uso indevido de qualquer 
Vídeo ou outro material enviado por você, ou enquanto se prepara, participa 
e/ou viaja para ou de qualquer atividade relacionada ao Projeto (incluindo, sem 
limitação, a criação do seu Vídeo), incluindo, sem limitação, qualquer lesão, 
dano e morte, perda ou acidente de pessoa ou propriedade, ou por sua 
violação de qualquer contrato ou garantia associada ao Projeto, incluindo 
estes Termos Oficiais. Qualquer tentativa de danificar deliberadamente 
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qualquer site ou minar a operação legítima do Projeto é uma violação das leis 
civis e criminais e, se tal tentativa for feita, os Licenciados se reservam o 
direito de solicitar danos ou outras soluções a essas pessoas responsáveis 
por qualquer tentativa na máxima extensão permitida por lei. Não obstante a 
revisão de qualquer Vídeo pelo Produtor, você entende e concorda em ser o 
único responsável pelo conteúdo do seu Vídeo e concorda em indenizar as 
Partes Liberadas por quaisquer danos, custos, despesas (incluindo honorários 
e despesas legais com base na indenização) e/ou responsabilidades 
decorrentes de qualquer reivindicação ou demanda de terceiros relacionada ao 
conteúdo do seu Vídeo ou seu uso e exploração, conforme aqui contemplado. 
Você também concorda em indenizar e manter as Partes Liberadas totalmente 
indenizadas contra todas as reivindicações, custos, despesas (incluindo 
honorários e despesas legais com base em indenização), procedimentos, 
ações, demandas, danos e/ou responsabilidades, independentemente de quais 
sejam incorridos e/ou concedidos contra e/ou compensação acordada por 
qualquer Parte Liberada em consequência de qualquer violação ou não 
execução por você das garantias especificadas nas cláusulas 4.1(i), 4.1(iii) e 
4.1(v)-4(xvii) (inclusive) acima nestes Termos Oficiais. 

14.5 Por meio deste, você reconhece e concorda que o relacionamento entre você e o 
Produtor não é um relacionamento confidencial, fiduciário, exclusivo ou outro tipo 
especial e que sua decisão de enviar seu Vídeo em conexão com o Filme não coloca 
o Produtor em uma posição que seja diferente da posição ocupada pelos membros 
do público em geral em relação aos elementos do seu vídeo, exceto os 
estabelecidos nestes Termos Oficiais.  

14.6 Você reconhece que pode haver um elemento de risco de exposição à COVID-19 
associado à preparação, participação e/ou viagem para ou de qualquer atividade 
relacionada ao projeto (incluindo, sem limitação, a criação do seu Vídeo) e aceita 
esse risco. Você concorda em cumprir estritamente todos os requisitos de saúde e 
segurança governamentais e locais e outros requisitos, restrições, conselhos e 
diretrizes legais (incluindo, sem limitação, distanciamento social, higiene e limpeza, 
coberturas faciais, viagens, auto-isolamento e quarentena) para minimizar o risco de 
exposição de você ou de terceiros à COVID-19. Você reconhece que ainda existe a 
possibilidade de entrar em contato direto ou indireto com a COVID-19 e concorda, 
livre e voluntariamente, em participar do Projeto com esse conhecimento. 

 
15. PRIVACIDADE – DADOS PESSOAIS  

A RSA1-LIAD2020 Limited coletará e processará informações relacionadas a você 
de acordo com o Aviso de Proteção de Dados estabelecido em 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-pt-BR.pdf, que também resume alguns de 
seus direitos sob as leis aplicáveis de proteção de dados do Reino Unido. 
 

16. CESSÃO OU SUBLICENÇA 

16.1 Teremos o direito de atribuir, licenciar, cobrar, onerar ou negociar de qualquer outra 
maneira com estes Termos Oficiais ou com nossos direitos e benefícios sob estes 
Termos Oficiais (no todo ou em parte) a terceiros.  
 

16.2 Você não terá o direito de atribuir, licenciar, cobrar ou negociar de qualquer outra 
maneira com estes Termos Oficiais ou com seus direitos e benefícios sob estes 
Termos Oficiais a terceiros sem o nosso consentimento prévio por escrito. 

 
 

17. ACORDO INTEGRAL, LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 

17.1 Estes Termos Oficiais (juntamente com todas as informações fornecidas por você no 
momento de enviar seu Vídeo ao Microsite do Filme) constituem o contrato inteiro 
entre você e nós e substituem, suplantam e cancelam todos os acordos anteriores 
entre você e nós em relação ao assunto destes Termos Oficiais. 

 
17.2 No caso de qualquer conflito entre qualquer disposição dos Termos Oficiais deste 

documento e os Termos de Serviço, as Diretrizes da Comunidade, qualquer 
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publicidade ou propaganda sobre essa oportunidade, ou o Microsite do Filme, os 
Termos Oficiais deste documento prevalecerão. 

 
17.3 Para participantes que não sejam residentes individuais na província de Quebec, 

Canadá, as leis da Inglaterra e do País de Gales serão aplicadas a estes Termos 
Oficiais (incluindo obrigações extracontratuais decorrentes ou relacionadas a eles). 
Exceto conforme especificado abaixo, cada uma das partes concorda 
irrevogavelmente, para nosso único benefício, que, sujeito ao disposto abaixo, os 
tribunais da Inglaterra e do País de Gales terão jurisdição exclusiva sobre qualquer 
disputa ou reivindicação (incluindo disputas ou reivindicações não contratuais) 
decorrentes de ou em conexão com estes Termos Oficiais ou seu objeto ou 
formação. Nada nesta cláusula limitará nosso direito de instaurar um processo contra 
você em qualquer outro tribunal de jurisdição competente, nem a instauração de um 
processo em uma ou mais jurisdições impedirá a instauração de um processo em 
qualquer outra jurisdição, concomitantemente ou não, à extensão permitida pela lei 
de outra jurisdição. O serviço do processo em qualquer processo judicial ou outro 
contra você pode ser feito por entrega pessoal (inclusive por correio) ou por serviço 
postal (via aérea se enviado para o exterior) para o endereço fornecido por você nos 
termos da cláusula 6.2 (ou outro endereço que você poderá notificar-nos por escrito 
periodicamente) e será considerado efetuado quando deixado no endereço relevante 
(no caso de entrega pessoal (inclusive por correio) ou dois (2) dias após a postagem 
(se enviado por correio diferente de correio aéreo) ou seis (6) dias após a postagem 
(se enviado por correio aéreo). Onde aplicável, cada um de vocês e nós 
renunciamos à aplicação do procedimento de citação ou notificação nos termos da 
Convenção de Haia para Serviços no Exterior de Documentos Judiciais e 
Extrajudiciais em Termos Civis ou Comerciais. 

 
 

18. INDEPENDÊNCIA DAS CLÁUSULAS 

Se qualquer disposição destes Termos Oficiais for inválida, nula ou inexequível de 
acordo com a lei, regras ou regulamentos de um país específico, tais disposições 
não afetarão de forma alguma qualquer outra disposição destes Termos Oficiais, a 
aplicação dessa disposição em qualquer outra circunstância ou a validade ou 
exequibilidade destes Termos Oficiais e tal disposição serão restritas e limitadas 
apenas na extensão necessária para colocá-la dentro dos requisitos legais da 
jurisdição relevante.  

 
19. CANCELAMENTO 

O Produtor pode cancelar, modificar ou suspender o Projeto (ou qualquer parte dele) 
a qualquer momento (com ou sem justa causa), a critério exclusivo do Produtor. No 
caso de cancelamento ou suspensão, o Produtor reserva-se o direito, a seu 
exclusivo critério, de selecionar Vídeos para o Filme dentre todos os Vídeos elegíveis 
recebidos até o momento de tal ação, utilizando os critérios estabelecidos nestes 
Termos Oficiais ou não selecionar qualquer Vídeo. Nada nestes Termos Oficiais será 
considerado uma declaração, garantia, compromisso ou aval de que o Produtor fará 
qualquer Filme, exibirá o Filme, selecionará quaisquer Vídeos enviados para o Filme 
e/ou usará quaisquer Vídeos enviados no Filme. 

 

 
 


