Tractament de dades de caràcter personal per a la docència no presencial
Límits en la utilització de materials docents en línia
Missatge per als professors
Amb motiu de la suspensió de les classes presencials i de la seva organització per al
tercer trimestre d’acord amb el Pla de Contingència, s’informa els professors sobre les
noves implicacions que la impartició de la docència en línia a través de l’Aula Global
pot comportar en el tractament de dades personals. En concret, pot suposar el
tractament de la imatge (inclosa la veu) de professors i alumnes en un entorn privat.
La UPF no comunicarà aquestes dades a tercers, i només seran utilitzades per a la
impartició de la docència assignada en les circumstàncies actuals. Qualsevol ús
posterior requerirà del consentiment previ de les persones afectades.
En cas que a través de les eines audiovisuals disponibles s’interactuï amb els estudiants
de manera que aquests puguin ser identificats, o que es procedeixi a la gravació de la
seva imatge o de la seva veu, el tractament d’aquestes s’ha de circumscriure a la
impartició i l’avaluació de l’assignatura dins l’Aula Global, amb accés restringit, com a
màxim, als alumnes del propi grup.
Qualsevol altre ús requerirà el consentiment de les persones afectades, i en
determinades circumstàncies també l’autorització del gerent, en representació de la
Universitat, com a responsable del tractament de dades personals.
Cal tenir molt present que les imatges seran captades en entorns privats i que, per
tant, s’ha de ser especialment curós en el seu tractament.
Si teniu qualsevol dubte sobre aquesta qüestió podeu escriure un correu electrònic a
l’adreça proteccio.dades@upf.edu.
Missatge per als estudiants
Amb motiu de la suspensió de les classes presencials i de la seva organització per al
tercer trimestre d’acord amb el Pla de Contingència, us informem sobre les noves
implicacions que la impartició de la docència en línia a través de l’Aula Global pot
comportar en el tractament de dades personals. En concret, pot suposar el tractament
de la vostra imatge i de la vostra veu. Les intervencions a classe es regiran pels
principis de funcionament ordinari de la docència. Les gravacions que es puguin
realitzar únicament podran ser utilitzades en el marc de l’assignatura corresponent
dins l’Aula Global, amb accés restringit, com a màxim, als alumnes del propi grup.
Qualsevol altre ús requerirà el consentiment de les persones afectades i, si escau,
l’autorització del gerent de la Universitat.
Cal tenir molt present que les imatges podran ser captades en entorns privats i, per
tant, us demanem que sigueu especialment curosos en la protecció de la vostra

intimitat i la de les persones amb qui convisqueu i en el respecte a la dels professors i
la de la resta de companys amb qui pugueu interactuar amb motiu de la docència.
Recordeu que els continguts penjats a l’Aula Global són d’accés restringit a les
persones expressament autoritzades i per a un ús exclusivament acadèmic limitat a
l’assignatura. Qualsevol altre ús podrà ser objecte de sanció segons els reglaments
disciplinaris de la UPF, sense perjudici de les responsabilitats civils o penals en què es
pugui incórrer. Igualment, la gravació i difusió no consentida de l’activitat acadèmica
fora del marc de la pròpia assignatura pot atemptar contra els drets fonamentals a la
protecció de dades, als drets d’imatge, a la intimitat i als drets de propietat
intel·lectual, per la qual cosa poden ser objecte també de sanció disciplinària i/o de
responsabilitat civil o penal.
Si teniu qualsevol dubte sobre aquesta qüestió podeu escriure un correu electrònic a
l’adreça proteccio.dades@upf.edu.

