INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN DOCENTE SOBRE A
GRAVACIÓN DAS AULAS E DEMAIS ACTIVIDADES DOCENTES NON PRESENCIAIS

O emprego de ferramentas telemáticas para o desenvolvemento da actividade docente pode supor
unha afectación aos dereitos do profesorado e do alumnado por máis que, de acordo co disposto na
normativa de protección de datos persoais, a base para o tratamento non sexa nestes casos o
consentimento senón o carácter necesario que o tratamento pretendido teña para a adecuada
prestación do servizo público do ensino superior.
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Como consecuencia da pandemia de COVID-19 e as decisións adoptadas para lle facer fronte polas
autoridades competentes e a propia UDC, nalgúns centros unha parte da docencia ten que se realizar
de forma non presencial.

Neste sentido, a gravación das aulas e actividades docentes virtuais resulta imprescindíbel para a
adecuada prestación do servizo público universitario xa que só dese modo é posíbel a teleformación
asíncrona e fica garantida a accesibilidade do estudantado con problemas de conectividade ou que
estean en corentena, alén de constituír un material indispensábel para a preparación da materia.
Lexitimación
Así as cousas, para a gravación e o posterior tratamento das aulas e demais actividades docentes
virtuais non é preciso contar co consentimento nin do estudantado nin do profesorado, xa que a
base dese tratamento vén constituída, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de
Protección de Datos (RXPD) e a Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais
(LOPDGDD), en ser o tratamento necesario para o cumprimento “dunha misión realizada en interese
ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsábel do tratamento” (artigo 6.1.e RXPD) cal
é, como xa foi indicado, a prestación do servizo público do ensino superior nos termos en que este é
definido nos artigos 1 e 2 da Lei Orgánica de Universidades (LOU).
Por se o anterior non bastase, no caso do profesorado, cabe entender que o tratamento dos datos
persoais derivado da actividade docente non presencial vén lexitimado pola relación laboral ou
funcionarial que o liga á universidade, na medida en que se trata dunha utilización instrumental dos
seus datos persoais para unha adecuada prestación do servizo (neste sentido, entre outras, a recente
Sentenza do Tribunal Supremo de 4 de abril de 2019, que declara que non é preciso o consentimento
da persoa traballadora para que o empresario utilice a súa imaxe cando tal utilización xa se entende
implícita no obxecto do contrato).
Límites e garantías
Cuestión diferente son os límites e garantías ás que se debe suxeitar este tratamento dos datos
persoais das persoas implicadas na actividade docente non presencial. Neste sentido, de acordo cos
principios de limitación da finalidade, de minimización, integridade e confidencialidade que inspiran a
normativa de protección de datos, as gravacións deberanse empregar exclusivamente para a
finalidade docente no ámbito da concreta materia afectada. De modo que:
1. Antes de comezar, o profesorado debe informar ao resto das persoas participantes que a actividade
vai ser gravada.
2. As gravacións só poden ser visualizadas nas canles propias da Universidade.
3. Para a súa realización deben empregarse as ferramentas informáticas institucionais da UDC.

4. Non é posíbel reutilizar, compartir ou difundir as sesións gravadas, salvo que concorra o
consentimento das persoas afectadas ou outra posible base de lexitimación. Calquera uso ou difusión
non autorizada, dará lugar á esixencia das responsabilidades correspondentes.
5. O profesorado só poderá reutilizar este material cando apareza unicamente a súa voz e/ou imaxe.
6. É responsabilidade de todas as persoas que interveñen na videochamada configurar o seu espazo
para evitar a afectación da intimidade ou datos persoais de terceiras persoas.

As persoas titulares dos datos obxecto de tratamento como consecuencia da docencia non presencial
poden exercer os dereitos que lles recoñece a normativa de protección de datos (acceso, rectificación,
supresión, limitación ou oposición) dirixíndose á delegada de protección de datos da UDC
(dpd@udc.gal)
Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidade da Coruña. Fecha de creación: 16/09/2020 14:43:46 Página 2 de un total de 2 página(s).

Firmante: Universidade da Coruña - Q6550005J URL de validación: https://sede.udc.gal/services/documents_validation CSV: 0HFU9GG45OIOGM8UN4R13G64

Exercicio de dereitos

