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INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS AMB MOTIU DE LA 
DOCÈNCIA NO PRESENCIAL EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

 

Amb motiu de la suspensió de les classes presencials, informem el professorat i 
l'alumnat de la Universitat d'Alacant dels drets relacionats amb el tractament de dades 
en els entorns de vídeo en aula virtual. 

L'ús d'un entorn de docència no presencial implica el potencial tractament de dades 
d'identificació, d’imatge, d’àudio o de comentaris en un xat segons la seua configuració. 
Així, la captació d'imatges/veu, l’emmagatzematge, la difusió o la publicació en l'entorn 
de vídeo en una aula virtual a través de les plataformes recomanades té la consideració 
de tractament de dades i s’hi ha d'aplicar tant el RGPD com la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades i de garantia dels drets digitals (d'ara endavant, 
LOPDGDD). 

1. És legítim obtenir o tractar imatges/veu en la docència no presencial?.  

Sobre aquest tema hem d'assenyalar que el tractament de les dades personals en les 
sessions de docència virtual tindria fonament en la relació jurídica que vincula tant el 
professorat com l'alumnat amb la Universitat d'Alacant. En aquest sentit, la legitimació 
seria doble: 

1. Els tractaments resultarien necessaris per a la prestació del servei públic d'educació 
superior en compliment d'una obligació legal conferida a la Universitat d'Alacant per la 
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. 

2. Els tractaments estan determinats per: 

▪ El compliment de l'article 9 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 

▪ Les disposicions de les autoritats de la comunitat autònoma. 

▪ El seguiment de les ordres i recomanacions de les autoritats sanitàries en els termes 
establits per l'article tercer de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials 
en matèria de salut pública. 

▪ Les disposicions de la Universitat. 
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2. És necessari obtenir el consentiment del professorat i l’alumnat?  

La intervenció en la classe es regirà pels principis del funcionament ordinari de la 
docència i no requerirà el consentiment de l'alumnat ni del professorat en la mesura en 
què el tractament de dades personals es realitza exclusivament en l'entorn de la sessió 
docent no presencial i al voltant d’activitats relacionades amb la funció docent del 
professorat sense posterior utilització per a altres finalitats (entre les quals la 
divulgació). Això implica: 

a. L'eventual captació de la imatge.  

b. La fixació de la intervenció en qualsevol suport audiovisual, incloent-hi expressament 
els mitjans informàtics. 

c. La reproducció d'aquesta fixació i l'ús en entorns d'aula virtual durant el curs acadèmic 
corresponent. A més, les imatges només hauran d'estar accessibles per a l'alumnat 
participant en aquesta activitat i el professorat corresponent. 

 
3. Obligació de protecció de dades en les classes per videoconferència que siga 

gravada. 
 

En totes les classes per videoconferència en les quals hi haja alumnat que hi assisteix i 
que són gravades (no s’aplica aquesta nota si no es grava res), serà obligatori complir les 
directrius següents :  

• Permetre solament la reproducció del material gravat i no permetre’n la 
descàrrega. Per defecte, quedarà prohibida la descàrrega del material. 

• Recomanar a l'alumnat que inhabilite i desactive la càmera abans de començar 
l'enregistrament si no desitja ser gravat.  

• Llegir després d'iniciar l'enregistrament (perquè quede constància) el text 
següent (de manera literal) en què s’informa l’alumnat de les condicions en les 
quals es produeix l’enregistrament: 

 
«Amb motiu de la suspensió temporal de l'activitat docent presencial en la UA, 
informem de les condicions d'ús de l'aplicació de videoconferència que a continuació 
s'utilitzarà: 

a) La sessió serà gravada a fi de facilitar a l'alumnat, amb posterioritat, el 
contingut de la sessió docent. 

b) Es recomana a les persones que hi assisteixen que desactiven i inhabiliten 
la càmera del seu dispositiu si no desitgen ser visualitzades per la resta de 
les persones participants. 
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c) Queda prohibida la captació o l’enregistrament de la sessió, com també la 
reproducció o la difusió, total o parcial, siga quin siga el mitjà o e dispositiu 
utilitzat. Qualsevol actuació indeguda comportarà una vulneració de la 
normativa vigent, de la qual poden derivar-se les responsabilitats legals 
pertinents.» 

 

4. Quina informació legal es proporciona a les persones afectades per la sessió de 
docència no presencial? 
 
En tot cas, s'haurà d'informar sobre el tractament d'imatges/de veu i les finalitats a 
les quals es destinaran eixes imatges d’acord amb allò que estableixen els articles 
12, 13 i 14 del RGPD. Aquesta informació es troba en el model d'informació ampliada 
sobre el tractament de dades personals per a l'activitat de gestió d'enregistraments 
de docència no presencial. 
 

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, 
posem en coneixement de les persones interessades la informació següent: 

 

 

a) Qui és el responsable del tractament? 

Identificació Universitat d’Alacant  

CIF: Q-0332001-G 

 

Adreça postal Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n 

03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant) 

 

Responsable 
del tractament 

Gerència de la Universitat d'Alacant 

Gerencia@ua.es  

Tel. 965 90 34 00 

Fax: 965 90 34 64 

 

Delegada de 
Protecció de 
Dades 

dpd@ua.es 

Tel. 965 90 34 00 (ext. 9149) 

 

mailto:Gerencia@ua.es
mailto:dpd@ua.es


 
 

4 
 

b) Quines dades personals tractem i amb quina finalitat? 

Les dades personals que es recapten són: identificadores, imatge i veu, detalls de 
l'ocupació, dades acadèmiques i professionals amb la finalitat de gestionar els 
enregistraments audiovisuals, i videoconferència/àudio, de docència no presencial.  

Col·lectius: membres de la comunitat universitària. 

 

c) Quina és la legitimació per al tractament de les dades? 

La legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una obligació legal 
aplicable al responsable del tractament (art. 6.1 c del RGPD) en la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i a conseqüència de l'obligació de 
tancament de la docència presencial acordada per les autoritats en exercici de les 
atribucions que els confereixen les lleis. 

  

d) Quines mesures de seguretat apliquem en el tractament de les dades? 

La Universitat es responsabilitza d'aplicar les degudes mesures de seguretat i altres 
obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal 
d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat, reial decret 3/2010. 

En aquest sentit, la Universitat d'Alacant s'ha dotat d'una política de privacitat i una 
política de seguretat de la informació que poden ser consultades en la seu 
electrònica, en l'apartat de Normativa: 
https://seuelectronica.ua.es/es/normativa.html. 

 

e) A quins destinataris es comunicaran les dades? 

En el marc d'aquest tractament, les dades no podran ser cedides excepte obligació 
legal. Quan els serveis de suport a l'aula siguen prestats per terceres persones, 
aquestes tindran la condició d'encarregades del tractament i asseguren el 
compliment de les obligacions legals.  

No estan previstes transferències internacionals de dades. 

 

f) Quins són els drets de les persones interessades? 

La persona interessada té dret a accedir a les seues dades personals, a demanar la 
rectificació de les dades inexactes, a sol·licitar-ne la cancel·lació i la supressió, a 
oposar-se al tractament, incloent-hi l'elaboració de perfils, a limitar fins a una data 
determinada el tractament de les dades i a la portabilitat de les dades en format 
electrònic. 

Per a fer-ho, haurà de presentar una sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat 
en el Registre General de la UA, segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 

https://seuelectronica.ua.es/es/normativa.html
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del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els canals de 
presentació de la sol·licitud són presencialment en les oficines de registre de la 
Universitat identificades en https://sar.ua.es/es/registro/ o telemàticament en el 
registre electrònic de la UA situat en la seu electrònica de la Universitat i accessible 
a través de https://seuelectronica.ua.es/ . 

Així mateix, l'informem que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de 
control en matèria de protecció de dades a Espanya, concretament l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant els mecanismes que aquesta 
establisca. Pot consultar-ne més informació en www.aepd.es.  

 

g) Per quant temps conservarem les dades? 

La Universitat tractarà les dades personals proporcionades i les conservarà durant el 
temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptades, 
durant el període corresponent al curs acadèmic, sense perjudici de la reutilització 
posterior amb finalitats acadèmiques i durant el temps necessari per a determinar 
les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del 
tractament de les dades. Serà aplicable el que estableix la normativa d'arxius, 
documentació i patrimoni històric. 

 

h) Com hem obtingut les dades? 

Les dades personals que, en el marc d'aquest tractament, ha obtingut la Universitat 
d'Alacant procedeixen dels membres de la comunitat universitària.  

 

i) Propietat intel·lectual 

Les plataformes de vídeo virtual incorporen un xat i ofereixen la possibilitat 
d'interactuar amb el professorat. L'ús d'aquestes pot implicar la identificació de 
l'alumnat, com també el registre de la imatge o la veu. Únicament s'autoritza la 
reproducció de les classes virtuals gravades en els mitjans proporcionats per la 
Universitat. La descàrrega, la difusió, la distribució o la divulgació de 
l'enregistrament de les classes i, particularment, la compartició en xarxes socials o 
serveis dedicats a compartir anotacions atempta contra el dret fonamental a la 
protecció de dades, el dret a la pròpia imatge i els drets de propietat intel·lectual. 
Aquests usos es consideren prohibits i podrien generar responsabilitat disciplinària, 
administrativa i civil a la persona infractora. 

 

Alacant, 18 de març de 2020 

 

Delegació de Protecció de Dades 

https://sar.ua.es/es/registro/
https://seuelectronica.ua.es/
http://www.aepd.es/

