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INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS EN 

L’AVALUACIÓ NO PRESENCIAL DELS APRENENTATGES 

 

A conseqüència de la situació derivada de l’evolució de la COVID-19, ha sigut necessari 

adaptar el procediment d’avaluació dels aprenentatges a l’entorn virtual amb l’aprovació de la 

Normativa per a l’avaluació no presencial dels aprenentatges, i la seua modificació, en la qual 

s’adopta el model establit en la Universitat d’Alacant. A l’efecte de complir adequadament amb 

l’obligació legal de transparència en relació amb el tractament de les dades en l’avaluació no 

presencial dels aprenentatges, d’acord amb la normativa citada i seguint, el que disposa 

l’«Informe sobre Procediments d’Avaluació no presencial. Estudi de l’Impacte de la 

implantació d’aquest en les Universitats Espanyoles i Recomanacions» (CRUE, de 16 d’abril 

del 2020), l’«Informe sobre impacte normatiu dels procediments d’avaluació en línia: protecció 

de dades i garantia dels drets de les estudiants i els estudiants», CRUE -Secretaries Generals, i 

la Guia sobre la protecció de dades personals en l’àmbit universitari en temps del COVID-19 

(CRUE, 24/04/2020), es comunica la informació següent: 

 

 

1. Privacitat en l’entorn del professorat i l’alumnat 

 

La captació d’imatges durant la realització d’una prova d’avaluació no presencial pot, si més 

no incidentalment, afectar la vida privada i familiar en la mesura en què es produeix en un 

àmbit domèstic. En aquest sentit, s’ha d’assegurar que la visualització de la imatge en temps 

real i de l’entorn es desenvolupe amb el ben entès judici de proporcionalitat i amb compliment 

de certes garanties i salvaguardes. Així, és aconsellable que tant el professorat com l’alumnat 

queden informats i que s’asseguren d’aplicar les pautes de conducta següents: 

 

• Únicament s’utilitzaran les plataformes recomanades per la Universitat d’Alacant. 

 

• L’ús d’aquestes plataformes es realitzarà en el dispositiu que considere oportú la 

persona usuària sempre que la captació d’imatges es limite a la finalitat pròpia de 

la gestió del procés d’avaluació. 

 

• Es descarta l’ús de tècniques de reconeixement facial o videovigilància. 

Particularment, s’entendrà prohibit l’ús del terminal mòbil com a segona càmera 

addicional per a videovigilància. 

 

• L’alumnat i el professorat han d’assegurar-se que l’examen es produïsca en un espai 

lliure d’interferències de terceres persones i garantir que no accediran a l’estança. 

Es procurarà un entorn neutre, de manera que les condicions d’integritat de l’entorn 

seran de l’exclusiva responsabilitat de cada persona. 

 

• L’alumne o alumna es responsabilitzarà d’informar les persones amb les quals 

convisca d’aquestes circumstàncies, i recomanar-los que no accedisquen a l’entorn 

durant la realització de la prova. 
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• La Universitat d’Alacant mancarà de responsabilitat quant a la captació incidental 

d’imatges de terceres persones, o que puguen afectar la vida privada, la imatge o 

l’honor de les persones objecte de visualització o enregistrament amb motiu de la 

prova d’avaluació. 

 

• La prohibició de captar imatges de terceres persones, ja siga del professorat o 

d’altres companys o companyes durant el procés d’avaluació, sense la corresponent 

autorització. 

 

2. Canal de comunicació 

 

En la resolució d’incidències i dubtes sobre la prova d’avaluació, el professorat habilitarà un 

canal de comunicació síncron amb l’alumnat. Pot haver-hi circumstàncies que requerisquen la 

visualització d’algun dels aspectes de l’examen. 

 

3. Conductes inapropiades 

 

L’alumnat ha de tenir una presència corresponsable en la Universitat, i s’ha d’abstenir d’utilitzar 

o cooperar en procediments fraudulents en les proves d’avaluació. Es promourà un ús 

responsable i adequat de les eines d’avaluació no presencial, i s’evitaran les conductes 

fraudulentes que, si escau, tindran les conseqüències acadèmiques i disciplinàries previstes en 

la normativa vigent.  

 

4. Propietat intel·lectual 

 

L’enregistrament de la prova d’avaluació oral constitueix part de la prestació del professorat 

confereix el dret a la Universitat a l’ús d’aquestes en les obligacions derivades de la Normativa 

d’avaluació no presencial dels aprenentatges. L’enregistrament de la prova correspon al 

professorat de l’assignatura en la plataforma que utilitze per a l’examen i queda prohibida la 

captació o l’enregistrament de la prova d’avaluació per part de l’alumnat, com també la 

reproducció o la difusió, totalment o parcialment, siga quin siga el mitjà o el dispositiu utilitzat. 

Qualsevol actuació indeguda comportarà una vulneració de la normativa vigent i se’n podran 

derivar les pertinents responsabilitats legals. 

 

5. Protecció de Dades 

 

Aquest procediment d’avaluació no presencial implica que, al costat dels tractaments de dades 

personals pròpies de la gestió acadèmica, pot haver-hi en alguns casos tractaments puntuals 

quant a: 

 

-  La visualització remota de la imatge de l’alumnat realitzant una prova. 

- La visualització de la imatge de l’alumnat per a la verificació de la identitat mitjançant 

l’exhibició del document d’identificació que així ho acredita. 

- L’enregistrament de les proves d’avaluació oral en garantia dels drets de l’alumnat i el 

professorat. 
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D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, posem en 

coneixement de les persones interessades la informació següent: 

 

a) Qui tracta les dades com a responsable del tractament? 

 

El responsable del tractament de dades personals és:  

Universitat d’Alacant,  

CIF: Q-0332001-G 

Adreça postal: Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig 

(Alacant) 

Gerència de la Universitat d’Alacant 

Dades de contacte: gerencia@ua.es. Tel.: 965 90 34 00. Fax: 965 90 34 64 

Per a qualsevol consulta sobre el tractament de les dades, podeu contactar amb la delegada de 

Protecció de Dades en: dpd@ua.es. 

 

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. 

 

Les dades personals es tracten amb la finalitat de: 

 

- gestionar la visualització remota d’una prova d’avaluació. 

- gestionar la visualització per a la verificació de la identitat de l’alumnat en qualsevol 

prova d’avaluació.  

- gestionar la visualització i els enregistraments audiovisuals, o videoconferència/àudio, 

en les proves d’avaluació oral. 

 

Igualment, no es consideraria incompatible amb aquesta finalitat, si escau, que es requerira la 

visualització d’algun dels aspectes de l’examen per a la resolució d’incidències i dubtes sobre 

la prova d’avaluació a través del canal de comunicació habilitat pel professorat a aquest efecte. 

 

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

 

• La legitimació del tractament de dades personals té el fonament en la relació jurídica 

que vincula el professorat i l’alumnat amb la Universitat d’Alacant amb motiu de la 

prestació del servei públic d’educació superior en els termes dels articles 1 i 2 de la Llei 

orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i l’article 6.1 b del RGPD.  

 

• A més, aquest tractament es basa en el compliment d’una obligació legal aplicable al 

responsable del tractament (art. 6.1 c del RGPD) a conseqüència de l’obligació 

d’assumir l’avaluació no presencial acordada per les autoritats en exercici de les 

atribucions que els confereixen les lleis.  

 

• L’acreditació de la identitat de l’alumnat està emparada per l’article 6.1 c del RGPD i 

per l’article 6.1 e del RGPD. Així mateix, l’exhibició del document acreditatiu de la 

mailto:Gerencia@ua.es
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identitat, que podrà requerir el professorat en qualsevol moment de la realització de les 

proves d’avaluació, es troba legitimat per l’article 25.7 del RD 1791/2010, de 30 de 

desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari. 

  

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/va/normativa.html. 

 

e) A quins destinataris es comunicaran les dades? 

 

En el marc d’aquest tractament, no estan previstes cessions de dades.  

Persones encarregades del tractament: prestadors/es de serveis de suport al desenvolupament 

de la docència i avaluació no presencial. 

          

f) Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir? 

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, a demanar la 

rectificació de les dades inexactes, a sol·licitar-ne la cancel·lació i 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 en el Registre General de 

la UA, segons el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 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/va/registro/registre-general.html o telemàticament en el registre electrònic de 

la UA situat en la seu electrònica de la Universitat accessible en https://seuelectronica.ua.es/.  

 

Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant 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. Les evidències de 

l’avaluació es conservaran durant el període corresponent al curs acadèmic i els dos cursos 

acadèmics següents, i també 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. Els 

https://seuelectronica.ua.es/va/normativa.html
https://sar.ua.es/va/registro/registre-general.html
https://seuelectronica.ua.es/
http://www.aepd.es/


 
 
 

5 
 

enregistraments de les proves d’avaluació orals hauran de conservar-se durant el mateix termini 

indicat en la normativa per a l’avaluació dels aprenentatges. 

 

h) Com hem obtingut les seues dades? 

 

Les dades personals que, en el marc d’aquest tractament, ha obtingut la Universitat d’Alacant 

procedeixen dels membres de la comunitat universitària.  

 

 

Qualsevol dubte d’interpretació o aplicació de les qüestions plantejades en la Guia de la CRUE 

en matèria de protecció de dades, o qualsevol altra qüestió, pot ser consultat en dpd@ua.es. 

   

 

Alacant, 28 d’abril de 2021 

 

Mª. Teresa Cantó López 

Delegada de Protecció de Dades de la Universitat d’Alacant  (Resolució Rectoral de 23/12/2020, 

publicat en el BOUA de 12/01/2021) 

 

 

 

  

mailto:dpd@ua.es

