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BỘ PHIM “CUỘC SỐNG TRONG MỘT NGÀY – 2020” 
ĐIỀU KHOẢN CHÍNH THỨC 

 
RSA1-LIAD2020 Limited (“chúng tôi” “ hoặc “Nhà sản xuất” bao gồm bên kế nhiệm hợp 
pháp, bên được nhượng quyền và bên được cấp phép của RSA1-LIAD2020 Limited) xin mời 
cộng tác viên nộp các đoạn phim để được tuyển chọn và đưa vào một bộ phim truyện ghép 
từ nhiều đoạn video do cộng tác viên nộp đến, hiện có tiêu đề “CUỘC SỐNG TRONG MỘT 
NGÀY - 2020” (“Bộ phim”, bao gồm bất kỳ và tất cả các phiên bản của bộ phim đó được sản 
xuất hiện tại hoặc sau này, (các) phần bất kỳ của bộ phim đó và bản ghi hoặc phiên bản chỉ 
gồm âm thanh của bộ phim đó).   
 
Với Bộ phim này, nhà sản xuất muốn ghi lại một ngày trong cuộc sống của tất cả mọi người 
trên thế giới.  Vì vậy, chúng tôi xin mời bạn nộp các đoạn video gốc (có thể chứa cả hình ảnh 
động và âm thanh, hoặc chỉ chứa hình ảnh động, hoặc chỉ chứa âm thanh, tuân theo các yêu 
cầu hạn chế trong các Điều khoản chính thức này), được quay hoặc ghi lại vào ngày 25 
tháng 7 năm 2020 (gọi riêng là “Video” và gọi chung là “các Video”, bao gồm tất cả hoặc 
(các) phần bất kỳ hoặc nội dung của các đoạn Video đó và bất kỳ tư liệu nào được gửi đến 
cho chúng tôi sau đó, liên quan đến đoạn Video, ví dụ như một đoạn dài hơn), để chúng tôi 
tuyển chọn và đưa vào Bộ phim.  Để nộp một đoạn Video cho cuộc tuyển chọn đưa vào Bộ 
phim, các cộng tác viên cần tải đoạn Video của họ lên trang web tại địa chỉ lifeinaday.youtube 
( "Trang phim") theo thời hạn được quy định dưới đây.  
 
Bạn hiểu rằng nếu Nhà sản xuất chọn đoạn Video của bạn để đưa vào Bộ phim, bạn không 
được quyền nhận bất kỳ thù lao hoặc hiện vật nào khác ngoài việc đoạn Video của bạn được 
xuất hiện trong Bộ phim. 
 
Bằng việc tải đoạn Video của bạn lên Trang phim, bạn đồng ý với các điều khoản chính thức 
này (“Điều khoản chính thức”) cùng với các điều khoản dịch vụ của trang web YouTube 
được nêu tại http://www.youtube.com/t/terms (“Điều khoản dịch vụ”) và Nguyên tắc cộng 
đồng của trang web YouTube được nêu tại http://www.youtube.com/t/community_guidelines 
(“Nguyên tắc cộng đồng”) (và việc đề cập đến “Điều khoản chính thức” sẽ bao gồm tất cả 
các điều khoản này, trừ khi có quy định khác).  
 
Tìm hiểu thêm về Bộ phim và cách tạo và nộp Video cho Bộ phim  trên trang Câu hỏi thường 
gặp của chúng tôi tại địa chỉ https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vSjS5lYPgTz0b0KY5vmESblxQKiZ4FoP9VlTx01gzgiKIFbIhUGKvDUd5DylFyCN8cbBr9t3N-
gUTC4/pub, tuy nhiên các thông tin đó không phải là một phần của các Điều khoản chính 
thức này. 
 
1. MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG 

Dưới đây là thông tin về các mốc thời gian quan trọng đối với dự án này (“Dự án”):  
 

SỰ KIỆN Bắt đầu Kết thúc 
Ngày bạn quay phim Thứ Bảy ngày 25 tháng 7 

năm 2020 lúc 00:00:01, ở bất 
kỳ đâu 

Thứ Bảy ngày 25 tháng 7 
năm 2020 lúc 23:59:59, ở bất 
kỳ đâu 

Nộp Video của bạn bằng 
cách tải lên Trang phim 
(“Thời hạn nộp”) 
 

Thứ Bảy ngày 25 tháng 7 
năm 2020 lúc 00:00:01, ở bất 
kỳ đâu 

Chủ nhật ngày 2 tháng 8 
năm 2020 lúc 23:59:59, tại 
bất kỳ đâu (hoặc một ngày 
muộn hơn do chúng tôi toàn 
quyền quyết định) 

Nhà sản xuất/Ban quản trị 
duyệt Video  

Vào hoặc khoảng Chủ nhật 
ngày 26 tháng 7 năm 2020, 
lúc 09:00:00 GMT  

Vào hoặc khoảng ngày 16 
tháng 11 năm 2020 lúc 
23:59:59 GMT hoặc cho đến 
khi tất cả các Video tải lên 
trong Thời hạn nộp đều đã 
được duyệt, tính theo thời 
điểm đến sớm hơn.  
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Đối với tất cả các mốc thời gian khác, chẳng hạn như ngày dự kiến phát hành Bộ 
phim và bất kỳ thay đổi nào về mốc thời gian liên quan của Dự án, vui lòng xem trên 
Trang phim. Các mốc thời gian (bao gồm cả ngày phát hành của Bộ phim) có thể 
thay đổi theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải hoàn thành 
việc sản xuất Bộ phim hoặc, nếu đã hoàn thành, chúng tôi không có nghĩa vụ phải 
phát hành hoặc sử dụng Bộ phim trên bất kỳ phương tiện truyền thông cụ thể nào.  

 
Ban quản trị:   
Ban quản trị của Dự án là RSA1-LIAD2020 Limited tại địa chỉ 42-44 Beak Street, 
London W1F 9RH. 

 
2. TƯ CÁCH HỢP LỆ 

2.1 Để đủ điều kiện tải và nộp Video để được tuyển chọn và đưa vào Bộ phim, cộng tác 
viên phải: 

 đủ 18 tuổi (hoặc đủ tuổi trưởng thành tại quốc gia, tiểu bang hoặc tỉnh nơi họ cư trú 
nếu quy định là trên 18 tuổi) trở lên, tính đến Thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020; và  

 có tài khoản Google. Để thiết lập tài khoản Google miễn phí, vui lòng truy cập:   
https://accounts.google.com/.   

 
2.2 Bạn sẽ không đủ điều kiện để nộp Video nếu bạn là: 

 cư dân Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan, Syria, Bán đảo Krym hoặc bất kỳ quốc gia nào 
khác đang bị Hoa Kỳ trừng phạt hoặc bất kỳ người nào bị hạn chế bởi các chương 
trình kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt của Hoa Kỳ;   

 nhân viên, viên chức, giám đốc, đại lý hoặc đại diện của Nhà sản xuất hoặc Google 
Ireland Limited (“Google”) hoặc bất kỳ công ty mẹ, công ty con, cố vấn pháp lý và cố 
vấn tài chính nào của họ (hoặc bất kỳ thành viên gia đình trực hệ nào (có nghĩa là 
cha/mẹ, vợ/chồng, đối tác chung sống có đăng ký và con cái) hoặc cư dân trong 
cùng một hộ gia đình (cho dù có liên quan về mặt pháp lý hay không) của bất kỳ đối 
tượng nào nói trên); 

 người mà:  
(a) được đại diện theo hợp đồng (ví dụ như bởi một người quản lý hoặc người đại 
diện) mà sẽ hạn chế hoặc làm ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Video của bạn theo 
các Điều khoản chính thức này của Nhà sản xuất hoặc Google hoặc bất kỳ pháp 
nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát hoặc được kiểm soát bởi, hoặc dưới 
quyền kiểm soát chung của Google, bao gồm nhưng không giới hạn Google LLC và 
Google Commerce Limited (cùng với Google, gọi chung là “các Công ty thuộc Tập 
đoàn Google”, bao gồm cả bên kế nhiệm hợp pháp, bên được nhượng quyền và 
bên được cấp phép của họ, và gọi riêng là “Công ty thuộc Tập đoàn Google”, bao 
gồm cả bên kế nhiệm hợp pháp, bên được nhượng quyền và bên được cấp phép 
của họ);  
(b) có hợp đồng khiến cho sự xuất hiện của bạn trong Video của bạn vi phạm (các) 
quyền của bất kỳ bên thứ ba nào;  
(c) đang tham gia một hợp đồng nhượng quyền thương hiệu ; hoặc  
(d) đang chịu ràng buộc bởi bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào khác (bao gồm nhưng 
không giới hạn hiệp hội và/hoặc liên đoàn và/hoặc tư cách thành viên trong tổ chức 
tập thể) mà có thể cấm hoặc hạn chế việc bạn tham gia vào Bộ phim, hoặc việc bạn 
cho phép Nhà sản xuất/Ban quản trị, các Công ty thuộc Tập đoàn Google và bất kỳ 
bên được cấp phép hoặc bên được nhượng quyền nào khác của Bộ phim (gọi chung 
là “Bên được cấp phép”) sử dụng, trên cơ sở miễn phí thặng dư và miễn phí bản 
quyền, Video của bạn vĩnh viễn (hoặc, trong trường hợp của Pháp và Tây Ban Nha, 
trong suốt thời hạn hiệu lực của các quyền trong Video của bạn) trên toàn thế giới 
trên tất cả các phương tiện truyền thông. 

 
3. YÊU CẦU VỀ VIỆC NỘP VIDEO 

3.1 Bạn có thể nộp bao nhiêu đoạn Video tùy thích trong Thời hạn nộp, miễn là chúng 
đều là bản gốc và mỗi Video đều tuân thủ các Điều khoản chính thức này.  Mỗi Video 
do bạn nộp phải có kích thước tệp không lớn hơn 4GB.   Để biết thêm thông tin về 
cách nộp Video, hãy truy cập lifeinaday.youtube 
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3.2 Khi nộp Video của bạn lên Trang phim, bạn còn phải điền một số thông tin nhất định 
theo yêu cầu của chúng tôi, cụ thể là tên đầy đủ, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ, 
(các) ngôn ngữ dùng trong Video của bạn, quốc gia cư trú và quốc gia nơi bạn quay 
và/hoặc ghi lại Video, và bất kỳ thông tin nào khác theo yêu cầu của chúng tôi, và 
bạn phải cung cấp xác nhận rằng bạn đủ 18 tuổi (và lớn hơn độ tuổi trưởng thành 
hợp pháp tại quốc gia cư trú của bạn nếu độ tuổi đó là hơn 18), nếu không Video của 
bạn sẽ không đủ điều kiện được tuyển chọn để đưa vào Bộ phim.  Bạn cũng phải 
cung cấp thông tin về tên đầy đủ và địa chỉ email của mình nếu bạn truy cập trang 
web www.getreleaseform.com để lấy liên kết điện tử nhằm chia sẻ với những cá 
nhân xuất hiện trong Video của bạn để qua đó họ có thể nộp trực tuyến xác nhận cho 
phép hình ảnh của họ xuất hiện.  Trong mỗi trường hợp, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng 
thông tin liên quan đến bạn cho các mục đích và trên cơ sở được nêu trong Thông 
báo bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-vi.pdf.  

 
 
3.3 Video của bạn cũng phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ và Nguyên tắc cộng đồng.  

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Video của bạn không được: 
 chứa các nhãn hiệu, logo hoặc tư liệu có bản quyền (như tên công ty, ảnh, tác phẩm 

nghệ thuật, hình xăm hoặc hình ảnh được đăng công khai trên hoặc trong các trang 
web, truyền hình, bộ phim hoặc phương tiện truyền thông khác), cho dù bạn có sở 
hữu chúng hay không (ngoại trừ chính Video của bạn);  

 chứa đựng hoặc ám chỉ sự chứng thực hoặc quảng bá cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ 
hoặc công ty nào; 

 chứa bất kỳ đoạn nhạc nào, cho dù là bản thu âm phát trong Video của bạn (nhạc 
phim) hoặc chơi trên nền Video của bạn (được thu trong khi quay hình ảnh) (gọi là 
nhạc nguồn), cho dù bạn có sở hữu chúng hay không; 

 khuyến khích người khác làm những việc gây tổn thương nặng cho bản thân họ hoặc 
tham gia vào bất kỳ việc phạm pháp nào; 

 có tính hoặc chứa nội dung mang tính xúc phạm, lạm dụng, không phù hợp hoặc bất 
hợp pháp, bao gồm nội dung thô tục, khiêu dâm hoặc tình dục, nội dung quảng cáo 
rượu, chất cấm, cần sa, thuốc lá, súng hoặc vũ khí, bất kỳ dạng nội dung thù địch 
nào (bao gồm nội dung khuyến khích hoặc tha thứ cho hành vi bạo lực hoặc kích 
động thù hận với các cá nhân hoặc nhóm vì lý do chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, 
tôn giáo, tình trạng khuyết tật, giới tính, tuổi tác, quốc tịch, tư cách cựu chiến binh, 
khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới) hoặc nội dung khuyến khích bạo lực 
hoặc gây hại cho một sinh vật khác; 

 chứa sự đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ nội dung nào có thể hăm dọa, 
quấy rối hoặc bắt nạt bất kỳ người nào; 

 phỉ báng, xuyên tạc hoặc chứa những nhận xét chê bai về người hoặc công ty khác, 
bao gồm bất kỳ Bên được cấp phép nào; và 

 chứa cảnh quay của bên thứ ba mà không được sự cho phép của họ.  
Việc Video có vi phạm các quy định cấm trên hay không sẽ do Ban quản trị toàn quyền quyết 
định.  

3.4 Nhà sản xuất có quyền từ chối bất kỳ Video nào không đáp ứng các tiêu chuẩn nội 
dung của Google, được coi là gần tương đương và không hạn chế hơn so với bậc 
xếp hạng nội dung phát sóng truyền hình “TV-14” của Hoa Kỳ, hoặc tương đương.    

3.5 Bạn phải giữ lại tư liệu gốc được sử dụng để tạo ra Video của mình, cùng với mọi 
quyền mà bạn có đối với tư liệu đó, cho đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 để chúng tôi 
có thể truy cập tư liệu (hoặc bản sao của tư liệu) để sử dụng trong Bộ phim, trong 
trường hợp Video của bạn được chọn đưa vào Bộ phim. 

3.6 Những Video không tuân thủ các Điều khoản chính thức này, hoặc nếu bạn chưa 
cung cấp thông tin bắt buộc cho các Video đó theo các Điều khoản chính thức này, 
sẽ không đủ điều kiện được đưa vào Bộ phim.  Quyết định của Nhà sản xuất là quyết 
định cuối cùng và có tính ràng buộc về mọi mặt.  
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4. ĐIỀU KHOẢN THAM GIA 

4.1 Bạn tuyên bố, bảo đảm, giao ước và xác nhận với chúng tôi rằng: 
(i) Video của bạn tuân thủ các Điều khoản chính thức này, Điều khoản dịch vụ và 

Nguyên tắc cộng đồng;  
(ii) bạn đủ 18 tuổi (hoặc đủ tuổi trưởng thành tại quốc gia, tiểu bang hoặc tỉnh nơi 

bạn cư trú, nếu là trên 18 tuổi) trở lên;  
(iii) tất cả các phản hồi bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tải Video của mình lên 

Trang phim là đúng và đầy đủ về mọi mặt; 
(iv) toàn bộ Video của bạn đã được bạn quay và/hoặc ghi lại vào Ngày quay phim; 
(v) bạn là tác giả và chủ sở hữu duy nhất của Video, và Video này hoàn toàn là 

nguyên tác của bạn; 
(vi) bạn có quyền đồng ý với các Điều khoản chính thức này và cung cấp các quyền 

được đề cập trong các Điều khoản chính thức này mà không vướng bất kỳ ràng 
buộc nào hay quyền của bên thứ ba nào;  

(vii) không có nội dung nào trong Video của bạn vi phạm, và việc Bên được cấp phép 
sử dụng Video và tất cả nội dung trong đó sẽ không vi phạm bản quyền hoặc bất 
kỳ quyền nào khác (bao gồm bất kỳ quyền bảo mật và/hoặc quyền riêng tư 
và/hoặc quyền công khai, bất kỳ quyền nhân thân hoặc quyền sở hữu trí tuệ) của 
bất kỳ bên thứ ba nào; 

(viii) Video của bạn không chứa đựng bất kỳ logo, nhãn hiệu thương mại, thiết kế 
hoặc tài liệu bản quyền nào (bao gồm nhưng không giới hạn các đoạn nhạc, 
phim hoặc phim truyền hình), cho dù bạn có sở hữu chúng hay không (trừ chính 
Video của bạn); 

(ix) Video của bạn không bao gồm tên, hình ảnh hoặc giọng nói hoặc âm thanh khác 
của bất kỳ người nào trừ khi bạn có xác nhận cho phép có chữ ký (“Xác nhận 
cho phép xuất hiện”) từ người đó trong mẫu có sẵn để tải xuống tại 
www.getreleaseform.com hoặc một liên kết điện tử có thể được gửi đến người có 
liên quan thông qua trang web www.getreleaseform.com; 

(x) Video của bạn không được ghi tại bất kỳ địa điểm nào ngoài tài sản của chính 
bạn trừ khi bạn có mọi sự đồng ý, cho phép và cấp quyền cần thiết từ chủ sở 
hữu của địa điểm đó và/hoặc sự chấp thuận của các cơ quan hữu quan để cho 
phép chúng tôi khai thác Video của bạn theo các Điều khoản chính thức này;   

(xi) bạn chưa từng chỉ định, tính phí, cấp phép hoặc bằng cách nào khác gây trở ngại 
cho bất kỳ quyền, quyền sở hữu và lợi ích nào của và đối với Video của bạn, 
khiến bạn không thể cấp phép Video của bạn cho chúng tôi theo khoản 7 của các 
Điều khoản chính thức này, kể cả bằng việc ký kết bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu 
chúng tôi phải thực hiện thanh toán cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khi sử 
dụng Video của bạn; 

(xii) không có tố tụng, yêu cầu bồi thường hoặc kiện cáo nào đang chờ xử lý hoặc 
đang đe dọa Video của bạn hoặc bất kỳ quyền nào đối với Video của bạn; 

(xiii) Video của bạn không chứa bất kỳ tư liệu nào có tính phỉ báng hoặc bất kỳ tư liệu 
nào có ý chê bai hoặc xúc phạm bất kỳ người nào hoặc có thể ảnh hưởng xấu 
đến tên tuổi, uy tín hoặc sự tín nhiệm của bất kỳ người nào; 

(xiv) Video của bạn không chứa nội dung khiêu dâm hoặc gợi dục và không chứa bất 
kỳ nội dung nào có tính thù địch, tục tĩu, xúc phạm hoặc báng bổ dưới bất kỳ 
hình thức nào hoặc bất kỳ nội dung nào khuyến khích bạo lực hoặc gây tổn hại 
cho bất kỳ sinh vật nào;  

(xv) Video của bạn không chứa sự đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ nội 
dung nào có thể hăm dọa, quấy rối hoặc bắt nạt bất kỳ người nào;  

(xvi) Video của bạn và việc bạn quay phim cũng như tạo Video không vi phạm bất kỳ 
luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc luật hiện hành nào khác (bao 
gồm nhưng không giới hạn tất cả các luật liên quan đến chống hối lộ và chống 
tham nhũng) hoặc khuyến khích việc vi phạm các luật đó; và 

(xvii) khi quay phim và tạo Video, bạn đã không vi phạm bất kỳ luật pháp, lệnh, quy 
định, quy tắc, hạn chế hoặc yêu cầu nào của chính phủ, cơ quan địa phương 
hoặc cơ quan công quyền liên quan đến SARS-CoV-2 hoặc bất kỳ chủng vi-rút 
corona nào khác hoặc liên quan đến đại dịch, dịch bệnh hay tình trạng khẩn cấp 
về y tế công cộng khác (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ yêu cầu hoặc quy 
định hạn chế đi lại, tự cách ly hoặc kiểm dịch nào). 

Bạn đồng ý miễn trừ cho các Bên được miễn trừ (như định nghĩa dưới đây) khỏi mọi yêu 
cầu bồi thường.   
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4.2 Nếu bạn vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm, nghĩa vụ, cam kết hoặc giao ước nào 

trong các Điều khoản chính thức này, hoặc Video của bạn không tuân thủ mọi khía 
cạnh của các Điều khoản chính thức này, Video của bạn sẽ không đủ điều kiện được 
xét duyệt để đưa vào Bộ phim.  

 
5. VẤN ĐỀ KỸ THUẬT VÀ CÁC LỖI THƯỜNG GẶP 

5.1 Trong phạm vi được phép theo luật pháp hiện hành, không ai trong số Nhà sản xuất, 
Công ty thuộc Tập đoàn Google hoặc bất kỳ công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, 
đại lý quảng cáo và tiếp thị, cố vấn tài chính và pháp lý của họ, bất kỳ pháp nhân 
hoặc cá nhân nào liên quan đến Bộ phim hoặc bất kỳ viên chức, giám đốc, cổ đông, 
đại lý, bên được cấp phép, bên cấp phép và nhân viên của họ, hoặc bất kỳ nhà cung 
cấp dịch vụ truy cập Internet nào (gọi chung là “các Bên được miễn trừ”) phải chịu 
trách nhiệm cho việc nhập thông tin sai hoặc không chính xác, sai sót do con người 
gây ra, trục trặc kỹ thuật, dữ liệu truyền bị mất/chậm trễ, bỏ sót, gián đoạn, xóa, 
khiếm khuyết, lỗi đường dây của bất kỳ mạng điện thoại, băng thông rộng, máy tính 
hoặc mạng khác, thiết bị máy tính, phần mềm, phần cứng hoặc mọi sự kết hợp của 
các lỗi trên, sự cố không thể truy cập Trang phim, sự cố khi tải lên bất kỳ Video nào 
hoặc tải xuống bất kỳ tư liệu liên quan nào từ Trang phim, hoặc bất kỳ Video nào bị 
gửi muộn, mất, hỏng, sai địa chỉ, không chính xác hoặc không đầy đủ.  

 
5.2 Nhằm mục đích làm rõ cho các Điều khoản chính thức này, việc nhận Video của bạn 

xảy ra khi Trang phim nhận thành công tệp video đã tải lên và ghi lại những thông tin 
được yêu cầu về Video .  

 
6. TUYỂN CHỌN VIDEO 
6.1 Nhóm sản xuất của Nhà sản xuất sẽ cố gắng duyệt tất cả các Video nhận được trong 

Thời hạn nộp trên Trang phim, phù hợp với các Điều khoản chính thức này, và các 
thông tin bắt buộc liên quan đã được bạn cung cấp theo các Điều khoản chính thức 
này, nhưng Nhà sản xuất không đảm bảo rằng nhóm sản xuất của mình sẽ có thể 
xem các Video từ đầu đến cuối.   Video có thể được chọn hoặc không được chọn để 
đưa vào Bộ phim trên những cơ sở sau, nhưng không theo thứ tự cụ thể: 
(i) sự phù hợp với Đề bài của Đạo diễn được nêu tại 

https://lifeinaday.youtube/take-part/; 
(ii) tính độc đáo; 
(iiii) tính sáng tạo; 
(iv) kỹ thuật thực hiện ; và 
(v) sự phù hợp với tầm nhìn sáng tạo và nghệ thuật của Nhà sản xuất và/hoặc 

Đạo diễn của Bộ phim. 
 Việc bất kỳ Video nào được xuất hiện trong Bộ phim hay không hoàn toàn phụ thuộc 

vào tầm nhìn nghệ thuật của Đạo diễn và Nhà sản xuất.  Quyết định của Đạo diễn và 
Nhà sản xuất (dù là quyết định chung hay riêng) là quyết định cuối cùng. 

 
6.2 Nếu Video của bạn tạm thời được chọn để đưa vào Bộ phim hoặc trên một Trang 

web Phim, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua địa chỉ email và/hoặc số điện thoại 
bạn đã liên lạc với chúng tôi khi tải Video lên Trang phim cho các mục đích như được 
nêu trong Thông báo bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-vi.pdf.  Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn 
cung cấp địa chỉ nhà của bạn để sử dụng cho các mục đích như được nêu trong 
Thông báo bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, và để thực thi các Điều khoản chính thức 
này nếu cần thiết. 

 
6.3 Bạn cũng có thể được yêu cầu thực hiện hoặc tìm các bên thứ ba để thực hiện bổ 

sung các tài liệu liên quan đến việc sử dụng Video của bạn, theo quyết định của 
chúng tôi. Điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn việc xác nhận cho phép 
của nhà làm phim có chữ ký viết tay của bạn, Xác nhận cho phép xuất hiện từ các cá 
nhân xuất hiện rõ ràng trong Video của bạn (trong trường hợp bạn chưa cung cấp 
cho chúng tôi các tài liệu này tại thời điểm nộp Video của bạn tới Trang phim) và việc 
ký xác nhận cho phép sử dụng địa điểm theo mẫu mà chúng tôi cung cấp cho bạn 
(“Xác nhận cho phép sử dụng địa điểm”) từ chủ sở hữu của bất kỳ địa điểm nào 
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xuất hiện trong Video của bạn (trong trường hợp bạn chưa cung cấp cho chúng tôi 
tài liệu này tại thời điểm nộp Video của bạn tới Trang phim).  

 
6.4 Nếu Video của bạn bị hỏng, bị lỗi kỹ thuật hoặc bị nén, chúng tôi có thể (nhưng 

không bắt buộc phải) liên hệ với bạn để yêu cầu bạn nộp một bản khác (hoặc bản có 
độ phân giải cao hơn) của Video đó. 

  
6.5 Việc Video của bạn tạm thời được chọn để có khả năng được đưa vào Bộ phim 

không có nghĩa là Video của bạn sẽ được đưa vào thành phẩm Bộ phim (bao gồm 
mọi phiên bản của Bộ phim được phát hành ra công chúng), ngay cả khi bạn cung 
cấp tất cả các tài liệu và xác nhận cho phép theo yêu cầu của chúng tôi.  

 
6.6 Nếu bạn không hoàn thành bất kỳ tài liệu cần thiết nào theo đúng thời hạn được yêu 

cầu hoặc nếu Video của bạn bị phát hiện không tuân thủ các Điều khoản chính thức 
này thì Video của bạn sẽ không được đưa vào Bộ phim.  

 
6.7 Ngoài ra, bạn đồng ý rằng Bên được cấp phép bảo lưu quyền (theo toàn quyền 

quyết định của họ) không xem xét Video của bạn để đưa vào Bộ phim trên cơ 
sở thông tin tìm hiểu được hoặc có được từ bất kỳ tài liệu bổ sung nào được 
yêu cầu bởi Bên được cấp phép mà cấu thành việc vi phạm các Điều khoản 
chính thức này.  Quyết định của Bên được cấp phép là quyết định cuối cùng, 
bao gồm việc áp dụng và/hoặc diễn giải các Điều khoản chính thức này. 

 
 
7. VIỆC CẤP PHÉP CHO CHÚNG TÔI 

7.1 Bằng việc tải Video của bạn lên Trang phim và để có cơ hội được xét duyệt và đưa 
vào Bộ phim, bạn đồng ý cấp không hủy ngang cho Nhà sản xuất và Bên được cấp 
phép một giấy phép miễn phí, không độc quyền trên toàn thế giới (khi có liên quan, 
bằng giấy phép hiện tại của bản quyền hiện tại và tương lai) để: 
(i) tải xuống, sao chép, tái sản xuất, điều chỉnh, thay đổi, sắp xếp lại, chỉnh sửa, 

cắt, lồng tiếng, dịch hoặc làm phụ đề bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, thêm hoặc 
xóa và thực hiện phân tích dữ liệu liên quan đến Video của bạn (bao gồm 
nhưng không giới hạn quyền trích xuất nội dung chỉ gồm âm thanh hoặc hình 
ảnh từ Video của bạn và bất kỳ đoạn phim, trích đoạn hoặc hình ảnh tĩnh nào 
từ Video của bạn), dưới bất kỳ hình thức nào, cho mục đích làm phim và sản 
xuất, quảng cáo, quảng bá, tiếp thị, công bố, phát sóng, triển lãm, phân phối, 
khai thác và truyền đạt Bộ phim tới công chúng, và đưa Video của bạn (hoặc 
phiên bản đã được thay đổi hoặc chỉnh sửa từ Video của bạn và bất kỳ đoạn 
phim, trích đoạn hoặc hình ảnh tĩnh nào từ Video của bạn) vào trong Bộ phim 
cho dù dưới dạng một cảnh đơn hay một chuỗi các cảnh và được thêm vào 
trước hoặc sau và xen kẽ với các nội dung khác (bao gồm nhưng không giới 
hạn bất kỳ mẩu quảng cáo ngắn xen giữa nào) theo toàn quyền quyết định 
của chúng tôi;   

(ii) quảng cáo, quảng bá, tiếp thị, công bố, phát sóng, triển lãm, truyền đạt tới 
công chúng, phân phối và khai thác Bộ phim (và bất kỳ đoạn phim, trích đoạn 
hoặc hình ảnh tĩnh nào từ Bộ phim) kết hợp Video của bạn (hoặc bất kỳ phần 
nào của Video đó) hoặc bất kỳ phiên bản đã thay đổi hoặc chỉnh sửa nào từ 
Video của bạn (hoặc bất kỳ phần nào của Video đó), trên toàn thế giới, vĩnh 
viễn trên tất cả các phương tiện truyền thông và bằng mọi phương tiện được 
biết đến hiện tại hoặc, trừ khi bị pháp luật cấm, được phát minh trong tương 
lai (bao gồm nhưng không giới hạn việc cho thuê và cho mượn Bộ phim);  

(iii) truyền đạt Video của bạn hoặc bất kỳ phần nào của Video đó (cho dù là một 
phần của Bộ phim hay không) tới công chúng thông qua Trang phim và/hoặc 
bất kỳ trang web nào khác thuộc sở hữu của chúng tôi liên quan (toàn bộ 
hoặc một phần) đến Bộ phim, bao gồm nhưng không giới hạn kênh YouTube 
tại địa chỉ www.youtube.com/lifeinaday (cùng với Trang phim, gọi chung là 
“các Trang web phim”), bao gồm nhưng không giới hạn mục đích quảng bá 
và phân phối lại một phần hoặc tất cả các Trang web phim đó ở bất kỳ định 
dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào;  

(iv) sử dụng Video hoặc bất kỳ phần nào trong Video để quảng bá, quảng cáo và 
tiếp thị trang web YouTube và mọi trang web, sản phẩm, hoạt động kinh 
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doanh và/hoặc dịch vụ khác của bất kỳ Công ty nào thuộc tập đoàn Google; 
và 

(v)  chuyển nhượng và/hoặc cấp phép lại (toàn bộ hoặc một phần) cho bất kỳ 
bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn Bên được cấp phép, bất kỳ 
hoặc tất cả các quyền được quy định trong các khoản từ (i) – (iv) ở trên. 

 
7.2 Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi các bản sao tài liệu liên quan đến Video của bạn 

ngay bây giờ hoặc sau ngày của các Điều khoản chính thức này, do bạn gửi cho 
chúng tôi hoặc tải lên một trang web đặc biệt theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi 
sẽ không trả lại cho bạn bất kỳ tư liệu thực hay bản sao của tư liệu liên quan đến 
Video của bạn do bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm 
lưu trữ hoặc giữ lại các tư liệu đó và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước bạn 
do việc chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phá hủy hoặc làm mất tư liệu. 

 
7.3 Trong điều 7 này, việc đề cập đến “Bộ phim” cũng bao gồm bất kỳ đoạn giới thiệu 

phim, đoạn quảng cáo phim, tư liệu quảng cáo hoặc quảng bá, DVD và Blu-ray “phát 
hành thêm”, tư liệu thêm, bộ tư liệu gửi cho báo điện tử, album nhạc phim, các đoạn 
phim hậu trường, phim tài liệu hoặc sản phẩm khác, bản ghi âm hoặc tư liệu dựa 
trên, hoặc liên quan đến bộ phim đó, hoặc bất kỳ tư liệu nào khác liên quan đến việc 
quảng cáo, quảng bá, công bố hoặc khai thác bộ phim đó (gọi chung là “Tư liệu 
phim phái sinh”).  

 
7.4 Nếu Video của bạn (hoặc bất kỳ phần nào của Video đó) không xuất hiện trong 

Bộ phim hoặc trong bất kỳ Tư liệu phim phái sinh nào hoặc trên bất kỳ Trang 
web phim nào, việc cấp phép trong khoản 7 này sẽ không áp dụng.  

 
 

 
8. SỰ XUẤT HIỆN TRÊN MÀN HÌNH – BẠN, NHỮNG NGƯỜI KHÁC VÀ ĐỊA ĐIỂM 

8.1 Nếu bạn xuất hiện trong Video của bạn hoặc nếu có thể nghe được giọng nói hoặc 
âm thanh bạn tạo ra trong Video của bạn, và Video của bạn (hoặc bất kỳ phần nào 
của Video đó) được đưa vào Bộ phim và/hoặc bất kỳ Tư liệu phim phái sinh nào 
và/hoặc trên bất kỳ Trang web phim nào, bạn cấp không hủy ngang cho những Bên 
được cấp phép tất cả sự đồng ý biểu diễn được hoặc có thể được yêu cầu theo Đạo 
luật Bản quyền, Thiết kế và Sáng chế 1988 (Vương quốc Anh) (như được sửa đổi 
hoặc ban hành lại tùy từng thời điểm) và bất kỳ luật tương tự nào khác tại bất kỳ khu 
vực nào trên thế giới về việc khai thác sự xuất hiện và biểu diễn của bạn trong Video 
của bạn và Bộ phim (hoặc bất kỳ phần nào của Bộ phim) và bất kỳ Tư liệu phim phái 
sinh nào, trên khắp thế giới, vĩnh viễn, trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, hiện 
được biết đến hoặc, trừ khi bị pháp luật cấm, được phát minh trong tương lai.  Bên 
được cấp phép có quyền không giới hạn để lồng tiếng và/hoặc làm phụ đề cho diễn 
xuất của bạn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. 

 
8.2 Nếu bất kỳ ai khác ngoài bạn xuất hiện rõ ràng trong Video của bạn hoặc giọng nói 

của họ hay các âm thanh khác do họ tạo ra có thể được nghe thấy trong Video của 
bạn hoặc tên của họ được nhắc đến trong Video của bạn, và/hoặc nếu bất kỳ địa 
điểm nào khác ngoài tài sản của bạn, xuất hiện một cách rõ ràng trong Video của 
bạn, khi nộp Video, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn đã nhận được tất cả sự 
chuyển nhượng, cấp phép, đồng ý, cấp quyền và (trong phạm vi tối đa được luật 
pháp hiện hành cho phép) miễn trừ và từ bỏ các quyền nhân thân từ các cá nhân đó 
và/hoặc chủ sở hữu của các địa điểm đó (nếu có) để cho phép Bên được cấp phép 
khai thác Video của bạn theo các Điều khoản chính thức này kết hợp tên, hình ảnh, 
giọng nói, âm thanh và diễn xuất của các cá nhân đó và/hoặc hình ảnh, bản ghi và 
bản ghi âm của các địa điểm đó (nếu có), trên khắp thế giới, bằng bất kỳ và tất cả 
các ngôn ngữ, vĩnh viễn, trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào và bằng mọi 
phương tiện, hiện được biết đến hoặc, trừ khi bị pháp luật cấm, được phát minh 
trong tương lai, mà không gây cản trở và không có bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào 
đối với các cá nhân và/hoặc chủ sở hữu đó (nếu có).  Trong trường hợp Video của 
bạn tạm thời được chọn để đưa vào Bộ phim và/hoặc trên một Trang web Phim, 
chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp bản Xác nhận cho phép xuất hiện và/hoặc xác 
nhận cho phép sử dụng địa điểm có chữ ký (khi cần áp dụng). 
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9. CÔNG NHẬN CHO VIDEO CỦA BẠN 

Nếu Video của bạn (hoặc bất kỳ phần nào của Video đó) được đưa vào thành phẩm 
Bộ phim (không có trường hợp nào khác), bạn sẽ được công nhận bằng tên đầy đủ 
do bạn cung cấp khi bạn nộp Video của mình tới Trang phim, với tư cách là đồng đạo 
diễn của Bộ phim trong danh sách người đóng góp cho Bộ phim. Kích thước, vị trí và 
thứ tự (trong Bộ phim hay ở nơi khác) của danh đề sẽ do chúng tôi toàn quyền quyết 
định.   Trừ khi bị pháp luật cấm, việc bất kỳ Bên được cấp phép hoặc bất kỳ bên thứ 
ba nào không ghi danh đề như trên sẽ không cấu thành việc vi phạm các Điều khoản 
chính thức này của chúng tôi hoặc cho phép bạn hủy bỏ thỏa thuận với các Điều 
khoản chính thức này hoặc nhận được hỗ trợ khẩn cấp tạm thời hay giảm nhẹ khác 
hoặc ra lệnh cấm hoặc cản trở việc phát sóng, phân phối, triển lãm, quảng cáo, công 
bố, truyền đạt tới công chúng hoặc việc khai thác Bộ phim hoặc bất kỳ Tư liệu phim 
phái sinh nào theo cách khác.   

 
10. SỬ DỤNG TÊN & CHÂN DUNG CỦA BẠN CHO MỤC ĐÍCH QUẢNG BÁ 

Nếu Video của bạn (hoặc bất kỳ phần nào của Video đó) được đưa vào trong Bộ 
phim và/hoặc bất kỳ Tư liệu phim phái sinh nào, Bên được cấp phép sẽ có quyền sử 
dụng tên, ảnh chụp và chân dung không phải ảnh chụp của bạn và bất kỳ khung hình 
tĩnh hoặc hình ảnh động nào của chân dung của bạn lấy từ Video của bạn và mọi 
bản ghi âm giọng nói hoặc âm thanh bạn tạo ra lấy từ Video của bạn trên toàn thế 
giới cho tất cả các mục đích quảng cáo, quảng bá, công bố, phát sóng, triển lãm, 
phân phối, khai thác và truyền đạt tới công chúng về Bộ phim, mọi Tư liệu phim phái 
sinh và Trang web phim, trang web YouTube và bất kỳ trang web, sản phẩm, hoạt 
động kinh doanh và/hoặc dịch vụ nào khác của bất kỳ Công ty nào thuộc Tập đoàn 
Google, trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông hiện đã biết hoặc, trừ khi 
bị pháp luật cấm, được phát minh trong tương lai, vĩnh viễn.  

 
11. QUYỀN NHÂN THÂN VÀ TỪ BỎ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG  

11.1 Nếu Video của bạn (hoặc bất kỳ phần nào của Video đó) được đưa vào Bộ phim 
và/hoặc bất kỳ Tư liệu phim phái sinh nào hoặc trên bất kỳ Trang web phim nào, 
trong phạm vi tối đa được phép theo luật pháp hiện hành, bạn sẽ từ bỏ không hủy 
ngang các lợi ích của và đồng ý không đòi hoặc thực hiện quyền và từ bỏ cũng như 
miễn trừ cho Bên được cấp phép khỏi bất kỳ và tất cả mọi yêu cầu bồi thường mà 
hiện tại hoặc sau này bạn có thể có tại bất kỳ khu vực tài phán nào dựa trên bất kỳ 
điều khoản pháp luật nào được gọi là “quyền nhân thân” hoặc bất kỳ quyền tương tự 
nào hoặc sự cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc Bên được cấp phép 
khai thác Video của bạn mà không cần thông báo hay bồi thường thêm cho bạn dưới 
bất kỳ hình thức nào, và bạn đồng ý không xúi giục, hỗ trợ, duy trì hoặc ủy quyền 
thực hiện bất kỳ vụ tố tụng, yêu cầu bồi thường hoặc kiện cáo nào chống lại Bên 
được cấp phép hoặc bất kỳ người nào khác liên quan đến Video của bạn, Bộ phim 
hoặc bất kỳ Tư liệu phim phái sinh nào, trên cơ sở việc sử dụng Video của bạn hoặc 
bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ đó, xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của 
bạn và/hoặc bất kỳ người tham gia nào trong đó.  

 
11.2 Bạn đảm bảo rằng trong tương lai, bạn hay bất kỳ người nào khác sẽ không phản đối 

việc Video của bạn (hoặc bất kỳ phần nào của Video đó) được đưa vào Bộ phim 
và/hoặc Tư liệu phim phái sinh và/hoặc bất kỳ Trang web phim nào và từ bỏ cũng 
như miễn trừ không hủy ngang cho Bên được cấp phép khỏi tất cả và mọi trách 
nhiệm pháp lý thuộc bất kỳ tính chất nào theo sau hoặc phát sinh do việc đưa Video 
của bạn (hoặc bất kỳ phần nào của Video đó) vào Bộ phim và/hoặc bất kỳ Tư liệu 
phim phái sinh nào và/hoặc bất kỳ Trang web phim nào bao gồm ví dụ như các yêu 
cầu bồi thường liên quan đến hoặc việc xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm bất kỳ 
quyền công khai nào, phỉ báng, vi phạm quyền nhân thân hoặc các quyền tương tự, 
hoặc vi phạm bất kỳ quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu tài sản nào và bạn cam kết 
rằng, cả bây giờ hoặc trong tương lai, bạn sẽ không đòi hoặc duy trì bất kỳ yêu cầu 
bồi thường nào như vậy đối với bất kỳ Bên được cấp phép nào. 
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12. THÙ LAO  

12.1 Việc đưa Video của bạn vào Bộ phim và/hoặc bất kỳ Tư liệu phim phái sinh nào 
và/hoặc trên bất kỳ Trang web phim nào sẽ được coi là thù lao đầy đủ cho tất cả các 
quyền được cấp cho chúng tôi theo các Điều khoản chính thức này và cả bạn và bất 
kỳ người nào khác đều sẽ không được hưởng thêm bất kỳ số tiền nào khác liên quan 
đến việc khai thác các quyền được cấp cho chúng tôi theo các Điều khoản chính 
thức này.  

 
12.2 Việc đưa Video của bạn vào Bộ phim và/hoặc bất kỳ Tư liệu phim phái sinh nào 

và/hoặc trên bất kỳ Trang web phim nào sẽ bao gồm tiền thù lao công bằng đối với 
quyền cho thuê và cho mượn và quyền phát lại trên truyền hình và mọi quyền tương 
tự mà bây giờ hoặc sau này bạn có thể  được hưởng theo luật pháp của bất kỳ quốc 
gia nào liên quan đến việc khai thác Bộ phim và/hoặc bất kỳ Tư liệu Phim phái sinh 
nào.  

 
13. KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ 

13.1 Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải đưa Video của bạn vào Bộ phim hoặc bất kỳ Tư 
liệu phim phái sinh nào hoặc trên bất kỳ Trang web phim nào hoặc, sau khi làm ra Bộ 
phim hoặc bất kỳ Tư liệu phim phái sinh nào bao gồm Video của bạn (hoặc bất kỳ 
phần nào của Video đó), không có nghĩa vụ phát sóng, triển lãm, truyền đạt tới công 
chúng hoặc khai thác Bộ phim hoặc bất kỳ Tư liệu phim phái sinh nào và sẽ không có 
bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ nội dung đã nói ở trên. 

 
13.2 Ngoài các Video được nộp bởi cộng tác viên thông qua Trang phim, Bên được cấp 

phép và các tổ chức đối tác sẽ có quyền nhận được các cảnh quay cho Bộ phim từ 
các tổ chức và cá nhân chọn lọc ở nhiều vùng lãnh thổ khác nhau trên khắp thế giới 
(dù có thông qua Trang phim hay không) để mở rộng Dự án ra phạm vi toàn cầu và 
tăng cơ hội tham gia.  Các video được nộp cho chúng tôi bởi các bên thứ ba như vậy 
không tuân theo các Điều khoản chính thức này, nhưng có thể được chúng tôi đưa 
vào Bộ phim. Chúng tôi sẽ có toàn quyền quyết định tỷ lệ các Video được đóng góp 
bởi các bên thứ ba đó trong Bộ phim. 

 
13.3 Chúng tôi không thể tham gia bất kỳ trao đổi thư tín nào liên quan đến việc lựa chọn 

nội dung được đưa vào trong Bộ phim hoặc trong bất kỳ Tư liệu phim phái sinh nào.  
 

 
14. VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

14.1 Trong trường hợp chúng tôi vi phạm bất kỳ cam kết hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi 
trong các Điều khoản chính thức này, bạn được hưởng biện pháp khắc phục duy 
nhất đối với các thiệt hại (nếu có) thực sự mà bạn phải chịu (theo khoản 14.2 dưới 
đây) và trong mọi trường hợp, bạn sẽ không được quyền hủy bỏ thỏa thuận của bạn 
với các Điều khoản chính thức này hoặc hưởng bất kỳ hỗ trợ khẩn cấp tạm thời hoặc 
giảm nhẹ khác hoặc ra lệnh cấm hoặc cản trở việc sản xuất, phát sóng, phân phối, 
triển lãm, quảng cáo, công bố, khai thác hoặc truyền đạt Bộ phim hoặc bất kỳ Tư liệu 
phim phái sinh nào tới công chúng. 

14.2 Trong phạm vi tối đa được phép theo luật pháp hiện hành, chúng tôi sẽ không chịu 
trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất kinh tế, mất tín nhiệm hoặc uy tín hay các tổn 
thất đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (cho dù những tổn thất đó có nằm trong 
dự tính của bạn và chúng tôi vào ngày bạn tải Video của bạn lên Trang phim hay 
không) mà bạn phải gánh chịu, phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản chính 
thức này hoặc cơ hội này. Trách nhiệm pháp lý tập thể tổng hợp của các Bên được 
cấp phép phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản chính thức này (và dù 
trách nhiệm pháp lý đó phát sinh do vi phạm hợp đồng, do sơ suất hay vì bất kỳ lý do 
nào khác) sẽ được giới hạn ở mức £100.   

14.3 Không nội dung nào trong các Điều khoản chính thức này được hiểu là nhằm hạn 
chế hoặc loại trừ bạn hoặc chúng tôi khỏi trách nhiệm pháp lý đối với hành vi xuyên 
tạc lừa đảo, hoặc thương tích cá nhân hoặc tử vong phát sinh do việc bạn hoặc 
chúng tôi (tùy trường hợp áp dụng) sơ suất hoặc vi phạm các Điều khoản chính thức 
này. 
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14.4 Bạn chấp nhận các điều kiện được nêu trong các Điều khoản chính thức này, 
đồng ý chịu ràng buộc bởi các quyết định của Nhà sản xuất, đảm bảo rằng bạn 
đủ điều kiện tham gia Dự án này và đồng ý, ngoại trừ trường hợp bất kỳ 
thương tích cá nhân hoặc tử vong nào xảy ra do các Bên được miễn trừ có sơ 
suất hoặc vi phạm các Điều khoản chính thức này và trong phạm vi tối đa được 
phép theo luật pháp hiện hành, rằng các Bên được miễn trừ sẽ không phải chịu 
trách nhiệm (và theo đây bạn miễn trừ cho họ trách nhiệm pháp lý đối với) mọi 
yêu cầu bồi thường, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí và phí tổn 
dưới mọi hình thức (bao gồm cả phí và chi phí luật sư), mà bất kỳ ai trong số 
họ hoặc bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác bị đòi, phải chịu, chấp nhận hoặc 
phát sinh liên quan đến việc sử dụng, chấp nhận hoặc dùng sai bất kỳ Video 
hoặc tư liệu nào khác do bạn nộp, hoặc trong khi chuẩn bị cho, tham gia 
và/hoặc di chuyển đến hoặc từ bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Dự án (bao 
gồm nhưng không giới hạn việc tạo Video của bạn), bao gồm, nhưng không 
giới hạn, bất kỳ thương tích, thiệt hại, trường hợp tử vong, tổn thất hoặc tai 
nạn nào đối với người hoặc tài sản, hoặc do bạn vi phạm bất kỳ thỏa thuận 
hoặc bảo đảm nào liên quan đến Dự án, bao gồm các Điều khoản chính thức 
này. Mọi sự xâm phạm nhằm cố tình làm hỏng bất kỳ trang web nào hoặc phá 
hoại hoạt động hợp pháp của Dự án là vi phạm luật hình sự cũng như luật dân 
sự và, nếu có sự xâm phạm nào như vậy xảy ra, các Bên được cấp phép có 
quyền đòi bồi thường thiệt hại hoặc tìm kiếm các biện pháp khắc phục khác từ 
bất kỳ người nào chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự xâm phạm nào như vậy trong 
phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.  Mặc dù Nhà sản xuất có tiến hành 
duyệt bất kỳ Video nào, bạn hiểu và đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý 
đối với nội dung trong Video của mình và đồng ý bồi thường cho các Bên 
được miễn trừ mọi thiệt hại, chi phí, phí tổn (bao gồm cả phí và chi phí pháp lý 
trên cơ sở bồi thường) và/hoặc mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh do yêu cầu 
bồi thường hoặc yêu cầu của bên thứ ba liên quan đến nội dung Video của bạn 
hoặc việc sử dụng và khai thác Video đó như được dự kiến trong tài liệu này. 
Bạn cũng đồng ý bồi thường và bảo đảm hoàn toàn cho các Bên được miễn 
trừ khỏi tất cả các yêu cầu bồi thường, chi phí, phí tổn (bao gồm cả phí và chi 
phí pháp lý trên cơ sở bồi thường), thủ tục tố tụng, kiện cáo, yêu cầu, thiệt hại 
và/hoặc mọi trách nhiệm pháp lý phải chịu bởi và/hoặc được phán quyết chống 
lại và/hoặc bồi thường được nhất trí bởi bất kỳ Bên được miễn trừ nào do hậu 
quả của việc bạn vi phạm hoặc không thực hiện các bảo đảm được quy định 
tại các khoản 4.1(i), 4.1(iii) và 4.1(v)-4(xvii) (bao gồm tất cả các khoản) ở trên 
trong các Điều khoản chính thức này. 

14.5 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mối quan hệ giữa bạn và Nhà sản xuất không phải là 
mối quan hệ bí mật, ủy thác, độc quyền hoặc mối quan hệ đặc biệt nào khác, và rằng 
quyết định nộp Video của bạn liên quan đến Bộ phim không đặt Nhà sản xuất vào bất 
kỳ vị trí nào khác với vị trí được nắm giữ bởi các thành viên của công chúng nói 
chung liên quan đến các yếu tố trong Video của bạn, ngoài nội dung được quy định 
trong các Điều khoản chính thức này.  

14.6 Bạn thừa nhận rằng có thể có yếu tố rủi ro tiếp xúc với COVID-19 liên quan đến việc 
chuẩn bị, tham gia và/hoặc di chuyển đến hoặc từ bất kỳ hoạt động nào liên quan 
đến Dự án (bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo Video của bạn) và bạn chấp 
nhận nguy cơ đó.  Bạn đồng ý tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các yêu cầu, hạn chế, tư 
vấn và hướng dẫn về sức khỏe và an toàn của chính phủ và địa phương cũng như 
các yêu cầu, hạn chế, tư vấn và hướng dẫn pháp lý khác, (bao gồm nhưng không 
giới hạn các yêu cầu, hạn chế, tư vấn và hướng dẫn liên quan đến giãn cách xã hội, 
vệ sinh, khẩu trang che mặt, đi lại, tự cách ly và cách ly) để giảm thiểu rủi ro tiếp xúc 
với COVID-19 của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.  Bạn thừa nhận rằng vẫn có khả 
năng bạn có thể tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với COVID-19 và bạn được tự do và 
tự nguyện đồng ý tham gia Dự án dù biết khả năng này. 

 
15. QUYỀN RIÊNG TƯ – DỮ LIỆU CÁ NHÂN  

RSA1-LIAD2020 Limited sẽ thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạn theo Thông 
báo bảo vệ dữ liệu của công ty được nêu tại https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-
f-vi.pdf. Thông báo này cũng tóm tắt một số quyền của bạn theo luật Bảo vệ dữ liệu 
hiện hành của Vương quốc Anh. 
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16. CHUYỂN NHƯỢNG HOẶC CẤP PHÉP LẠI 

16.1 Chúng tôi sẽ có quyền chuyển nhượng, cấp phép, tính phí, ngăn cản hoặc thỏa 
thuận dưới bất kỳ hình thức nào khác với các Điều khoản chính thức này hoặc các 
quyền và lợi ích của chúng tôi theo các Điều khoản chính thức này (toàn bộ hoặc một 
phần) cho bất kỳ bên thứ ba nào.  
 

16.2 Bạn sẽ không được quyền chuyển nhượng, cấp phép, tính phí, ngăn cản hoặc thỏa 
thuận dưới bất kỳ hình thức nào khác với các Điều khoản chính thức này hoặc các 
quyền và lợi ích của bạn theo các Điều khoản chính thức này cho bất kỳ bên thứ ba 
nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. 

 
 

17. TOÀN BỘ THỎA THUẬN & LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ KHU VỰC TÀI PHÁN 

17.1 Các Điều khoản chính thức này (cùng với tất cả thông tin do bạn cung cấp tại thời 
điểm nộp Video của bạn tới Trang phim) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và 
chúng tôi, đồng thời thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận trước đó giữa bạn và 
chúng tôi liên quan đến các Điều khoản chính thức. 

 
17.2 Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bất kỳ điều khoản nào của các Điều 

khoản chính thức trong tài liệu này và Điều khoản dịch vụ, Nguyên tắc cộng đồng, 
mọi quảng cáo hoặc thông tin công khai về cơ hội này, hoặc Trang phim, các Điều 
khoản chính thức trong tài liệu này sẽ được ưu tiên áp dụng. 

 
17.3 Đối với những người tham gia không phải là cá nhân cư trú tại Tỉnh Québec, 

Canada, luật pháp của Anh và xứ Wales sẽ áp dụng cho các Điều khoản chính thức 
này (bao gồm cả các nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến các 
điều khoản đó).  Trừ khi được quy định dưới đây, mỗi bên đồng ý không hủy ngang, 
vì lợi ích của duy nhất chúng tôi, theo quy định dưới đây, rằng tòa án của Anh và xứ 
Wales sẽ có toàn bộ thẩm quyền tài phán đối với mọi tranh chấp hoặc yêu cầu bồi 
thường (bao gồm các tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường ngoài hợp đồng) phát 
sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản chính thức này hoặc nội dung hoặc sự 
hình thành của các điều khoản đó.   Không nội dung nào trong điều khoản này hạn 
chế quyền tiến hành tố tụng của chúng tôi đối với bạn tại bất kỳ tòa án có thẩm 
quyền tài phán khác, cũng như việc tiến hành tố tụng tại bất kỳ một hoặc nhiều khu 
vực tài phán nào cũng sẽ không ngăn cản việc tiến hành tố tụng tại bất kỳ khu vực tài 
phán khác, cho dù có xảy ra đồng thời hay không, trong phạm vi được phép theo 
pháp luật của khu vực tài phán khác đó.  Việc tống đạt trong bất kỳ vụ kiện tư pháp 
hoặc thủ tục tố tụng nào khác cho bạn có thể được thực hiện bằng cách giao trực 
tiếp (bao gồm cả chuyển phát nhanh) hoặc qua đường bưu điện (bằng đường hàng 
không nếu được gửi ra nước ngoài) đến địa chỉ do bạn cung cấp cho chúng tôi theo 
khoản 6.2 (hoặc địa chỉ khác mà bạn có thể thông báo cho chúng tôi bằng văn bản 
tùy từng thời điểm) và sẽ được coi là có hiệu lực khi được để lại tại địa chỉ liên quan 
(trong trường hợp giao trực tiếp (bao gồm cả chuyển phát nhanh)) hoặc hai (2) ngày 
sau khi gửi qua bưu điện (nếu không phải đường hàng không) hoặc sáu (6) ngày sau 
khi gửi qua bưu điện (nếu được gửi bằng đường hàng không).   Tùy trường hợp áp 
dụng, từng người trong số các bạn và chúng tôi từ bỏ việc áp dụng quy trình tống đạt 
theo Công ước Hague về Tống đạt ra nước ngoài các văn bản tư pháp và ngoài tư 
pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại. 

 
 

18. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN 

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản chính thức này không hợp lệ, vô 
hiệu hoặc không thể thực thi được theo luật pháp, quy tắc hoặc quy định của một 
quốc gia cụ thể, thì điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào 
khác của các Điều khoản chính thức này, việc áp dụng điều khoản đó trong mọi 
trường hợp khác hoặc tính hợp lệ hoặc hiệu lực thi hành của các Điều khoản chính 
thức này và điều khoản đó sẽ được hạn chế và giới hạn chỉ trong phạm vi cần thiết 
để làm nó phù hợp với các yêu cầu pháp lý của khu vực tài phán có liên quan.   

 



 

CUỘC SỐNG TRONG MỘT NGÀY - 2020ĐIỀU KHOẢN CHÍNH THỨC  
 

12 

19. HỦY BỎ 

Nhà sản xuất có thể hủy bỏ, sửa đổi hoặc tạm ngưng Dự án (hoặc bất kỳ phần nào 
của Dự án) bất cứ lúc nào (có hoặc không có nguyên nhân) do toàn quyền quyết 
định của Nhà sản xuất. Trong trường hợp hủy bỏ hoặc tạm ngưng, Nhà sản xuất có 
toàn quyền quyết định lựa chọn Video cho Bộ phim trong số tất cả các Video đủ điều 
kiện nhận được cho đến thời điểm hủy bỏ hoặc tạm ngưng bằng cách sử dụng các 
tiêu chí được nêu trong các Điều khoản chính thức này hoặc không chọn bất kỳ 
Video nào. Không nội dung nào trong các Điều khoản chính thức này được coi là 
tuyên bố, bảo đảm, cam kết hoặc đảm bảo rằng Nhà sản xuất sẽ làm ra bất kỳ Bộ 
phim nào, trình chiếu Bộ phim, chọn bất kỳ Video nào được gửi để làm ra Bộ phim 
và/hoặc sử dụng bất kỳ Video nào được nộp đến trong Bộ phim. 

 


