
  
 

Oficina de coordinació i assessorament  
en seguretat i protecció de dades 

Delegats de Protecció de Dades 

 

Instruccions sobre protecció de dades personals en les 

gravacions de les classes 

 

1. Avisos al professorat 

Les gravacions de les classes per ser retransmeses només es poden utilitzar per a finalitats 

docents. El vídeo resultant només podrà ser publicat a l’aula virtual i no en cap web externa. Es 

recomana que les intervencions a l’aula es realitzin sense imatge ni veu dels i les estudiants. 

S’ha d’informar als i les estudiants llegint o visualitzant a l’inici de la sessió del següent: 

“S’informa als i les estudiants que les sessions poden ser enregistrades per posar-les a disposició 

de tots els i les estudiants de l’aula.“ 

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Responsable El responsable del tractament de les seves dades personals és la Universitat Rovira i Virgili amb CIF 

Q9350003A i amb domicili fiscal al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona. 

Finalitat Realització i gravació d'activitats docents amb els sistemes de videoconferència establerts per la URV 

que permeten la participació dels alumnes via xat o mitjançant intervenció directa i, en aquest cas, si 

l'alumne activa la seva càmera, amb la seva imatge i l'espai físic on es trobi i sigui captat per la seva 

càmera.  

Els vídeos de les classes o l'accés a la retransmissió en directe es publicaran a l'aula virtual amb accés 

exclusiu als alumnes matriculats a l'assignatura del curs corresponent per a que puguin accedir 

únicament amb finalitats docents.  No s'autoritza la seva difusió, publicació, transmissió o qualsevol 

altre ús diferent a l'anterior. 

Legitimació La legitimació d’aquest tractament de dades es basa en el compliment d’una missió realitzada en interès 

públic o en l’exercici de poders públics atorgats a la Universitat d’acord amb la Llei Orgànica 6/2001, de 

21 de desembre, d’Universitats que en el seu article 1.1 li confereix la missió de realitzar el servei públic 

d’educació superior mitjançant la docència, i també d’acord l’article 3.2 de  la Llei 1/2003, de 19 de 

febrer, d’universitats de Catalunya. 

Dades 

personals 

tractades 

Dades de caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials, dades acadèmiques i 

professionals, i altres dades que puguin captar-se amb els sistemes de videoconferència. 

Cessions de 

dades 

Les dades no es cediran a tercers tret que existeixi una obligació legal. 

Conservació 

de les dades 

La Universitat conservarà les dades durant el temps necessari per a la realització de les activitats i la 

seva posterior avaluació, és a dir, fins a la finalització del curs acadèmic corresponent. 

Drets Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, 

mitjançant un escrit que inclogui fotocòpia del DNI adreçat al Registre General de la URV a la mateixa 

adreça del domicili fiscal o mitjançant la seva presentació al Registre General de la Universitat, 

presencialment o telemàtica, segons s’indica a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. 

Informació 

addicional 

Pot consultar informació addicional sobre aquest tractament de dades personals denominat Avaluació 

a distància i els seus drets al Registre d’Activitats del Tractament de la URV publicat a 

https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
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https://seuelectronica.urv.cat/rgpd on també hi pot consultar la Política de Privacitat de la URV. 

Addicionalment, pot adreçar al nostre Delegat/ada de Protecció de Dades qualsevol consulta sobre 

protecció de dades personals a la direcció de correu electrònic dpd@urv.cat. 

 

2. Avisos a l’estudiantat  

Aquest avís s’haurà d’incloure en la guia a l’estudiantat en totes les retransmissions siguin o no 

gravades: 

No està permès que els i les estudiants enregistrin les classes o activitats avaluatives sense 

l’autorització del professorat. També queda prohibit difondre públicament per internet o per 

qualsevol altre mitjà les classes, activitats avaluatives i els materials docents que el professorat 

hagi posat al seu abast sense la seva autorització. 

 

3. Cartell informatiu per a les aules 

Aquest cartell ha de ser inclòs en un lloc que permeti a l’estudiantat visualitzar-lo abans de 

l’accés al vídeo i també ha de ser penjat a les aules presencials en un lloc visible per l’estudiantat. 

  

https://seuelectronica.urv.cat/rgpd
mailto:dpd@urv.cat
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ACTIVITATS DOCENTS 
A DISTÀNCIA 
 
 

 

Tractament de dades personals durant la  visualització i gravació 
d'activitats docents a distància.  

Responsable: URV amb CIF Q9350003A 

Finalitat: realització i gravació d'activitats docents amb els sistemes de 
videoconferència establerts per la URV que permeten la participació dels alumnes 
via xat o mitjançant intervenció directa i, en aquest cas, si l'alumne activa la seva 
càmera, amb la seva imatge i l'espai físic on es trobi i sigui captat per la seva 
càmera.  

Els vídeos de les classes o l'accés a la retransmissió en directe es publicaran a l'aula 
virtual amb accés exclusiu als alumnes matriculats a l'assignatura del curs 
corresponent per a que puguin accedir únicament amb finalitats docents.  No 
s'autoritza la seva difusió, publicació, transmissió o qualsevol altre ús diferent a 
l'anterior. 

Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de 
poders públics atorgats a la Universitat d’acord amb la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats que en el seu article 1.1 li confereix la missió de 
realitzar el servei públic d’educació superior mitjançant la docència, i també 
d’acord l’article 3.2 de  la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Cessions de dades:  no es cediran a tercers tret que existeixi una obligació legal. 

Conservació de les dades:   durant el temps necessari per a la realització de les 
activitats i la seva posterior avaluació, és a dir, fins a la finalització del curs 
acadèmic corresponent. 

Drets:  Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o 
oposició al tractament, mitjançant un escrit presentat al Registre General de la 
Universitat, presencialment o telemàtica, segons s’indica a 
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. 

Informació addicional:  Pot consultar informació addicional sobre aquest 
tractament de dades personals denominat Avaluació a distància i els seus drets al 
Registre d’Activitats del Tractament de la URV publicat a 
https://seuelectronica.urv.cat/rgpd on també hi pot consultar la Política de 
Privacitat de la URV. Addicionalment, pot adreçar al nostre Delegat/ada de 
Protecció de Dades qualsevol consulta sobre protecció de dades personals a la 
direcció de correu electrònic dpd@urv.cat. 

 
 

Més informació 
 
 

https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
https://seuelectronica.urv.cat/rgpd
mailto:dpd@urv.cat
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Gravacio_docencia_2020_05_0005.pdf

