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RESOLUCIÓN REITORAL, DE 24 DE ABRIL DO 2020, SOBRE ASPECTOS RELATIVOS
Á PROTECCIÓN DE DATOS NO TRÁNSITO Á ACTIVIDADE DOCENTE VIRTUAL
MOTIVADA POLO ESTADO DE ALARMA CAUSADO POLA COVID-19

Á vista da situación excepcional creada polo estado de alarma declarado polo R.D. 463/2020, de 14
de marzo, e a súa incidencia na actividade docente presencial,
Á vista das Instrucións, do 6 de abril de 2020, da Secretaría Xeral de Universidades, de
aseguramento da calidade da docencia non presencial nas universidades do SUG,
Á vista da Resolución Reitoral, de 7 de abril do 2020, sobre a obriga de impartir docencia virtual na
Universidade de Vigo,
Á vista de que o uso dun entorno de docencia virtual implica o tratamento de diversos tipos de
datos (de identificación, imaxe, audio ou comentarios nun chat, entre outros posibles), tendo en
concreto a captación de imaxes/voz, así como o seu almacenamento, a súa difusión ou a súa
publicación na contorna dun aula virtual, a través das plataformas propias da Universidade de Vigo,
a consideración de tratamento de datos persoais no sentido do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD)
e da Lei Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).
Á vista de que o artigo 6.1 e) do RXPD considera lícito o tratamento de datos necesario “para o
cumprimento dunha misión realizada en interese público ou en exercicio de poderes públicos
conferidos ao responsable do tratamento”, o que ven dado, no caso da Universidade de Vigo, polo
artigo 46.3º da Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades, para a prestación do
servizo de educación superior,
Á vista de que o dito artigo pode amparar outros tratamentos, sempre que revistan unha finalidade
exclusivamente educativa e o seu acceso estea limitado ao profesorado e alumnado da materia,
Á vista das recomendacións da CRUE e da Delegada de Protección de Datos da Universidade de Vigo
a este respecto,
Esta Reitoría

R E S O L V E

I. SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS NO DESEVOLMENTO EN XERAL DA ACTIVIDADE DOCENTE VIRTUAL.
Primeiro: que, na docencia virtual, deberán empregarse as aplicacións e/ou ferramentas
informáticas que a Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade poña a disposición do profesorado
ou aquelas das que sinale os procesos para obter a autorización do seu uso, non permitíndose, aos
efectos contempldos na presente resolución, empregar software non autorizado pola Universidade
de Vigo, dado que o seu uso podería poñer en risco a seguridade da información da Universidade.
Segundo: que, no que atinxe ás clases virtuais, deberá advertirse da gravación da voz ou imaxe, de
ser o caso, proporcionando información previa ao alumnado e indicando as finalidades docentes
para as que é necesaria a gravación, de xeito que a mesma resulte voluntaria, sendo posible en tal
caso acceder á aula virtual como oínte, desactivando a cámara e o micrófono; requeríndose o
consentimento expreso de todas as persoas afectadas cara a un eventual uso ulterior das ditas
gravacións para fins distintos dos indicados (como pode ser a súa divulgación pública).
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Terceiro: que, aos efectos de poder facilitar, no seu caso, o exercicio do dereito de oposición ao
tratamento dos seus datos, tanto o profesorado como o alumnado que presenten riscos na
afectación á súa vida privada (situacións de diversidade funcional, vulnerabilidade, violencia de
xénero e calquera outras circunstancias que poidan implicar algún tipo de adaptación das probas)
informen previamente de tales circunstancias.
Cuarto: que, en tarefas que impliquen creación intelectual, manexo de datos persoais, imaxes de
terceiras persoas ou expresións subxectivas do alumnado, deberá cumprirse cunha estrita
limitación da finalidade do tratamento, mediante un uso circunscrito aos fins propios da avaliación
e prohibido para calquera outros sen o consentimento previo das persoas interesadas, en
particular, a comunicación dos datos persoais tratados a terceiros non implicados no proceso de
avaliación.
Quinto: que a reproducción de eventuais gravacións de sesións de clases virtuais, susceptibles de
conlevar a captación da imaxe do profesorado da Universidade xunto coa fixación da súa
intervención en calquera soporte audiovisual, autorizase durante o curso académico en que
aquélas se realicen, exclusivamente na contorna da aula virtual e cos medios proporcionados pola
Universidade de Vigo, titular dos dereitos sobre as mesmas, sendo posible o seu uso pola
Universidade de Vigo en cursos posteriores ou para fins distintos so cando se limite exclusivamente
á intervención do noso profesorado, debendo solicitarse o consentimento expreso do alumnado en
caso de que incorporasen datos, imaxes ou sons seus.
II. Sobre a protección de datos persoais en actos preparatorios de avaliación na docencia virtual.
Sexto: que as persoas interesadas deben ser informadas previamente e coa antelación suficiente,
consonte ao indicado no anexo, das condicións que reúne o espazo destinado á realización da proba
de avaliación, asegurando en particular a ausencia de terceiras persoas non concernidas e
recordando a exclusión de responsabilidade da institución universitaria en relación coa afectación
da vida privada ou familiar de profesores e/ou estudantes.
Sétimo: que, xunto coa comunicación da data da proba de avaliación, deberá incluirse, de ser o
caso, o aviso da gravación da mesma, así como o enlace https://www.uvigo.gal/proteccion-datos
onde figura a información sobre protección de datos da Universidade e, concretamente, a recollida
no anexo, debendo lembrarse a súa existencia ao alumnado ao inicio da gravación.
Oitavo: que os actos preparatorios dos exames (como as datas e horas, así como listaxes de persoas
convocadas a unha proba de avaliación) deberán ser publicados previamente e coa antelación
suficiente na aula virtual, rexendo igualmente para a fase de publicación de cualificacións
académicas as normas xerais sobre publicación de datos persoais de identificación.
Noveno: que, nas probas de avaliación por videoconferencia, o alumnado deberá estar provisto de
documentación acreditativa da súa identidade, que poderá ser exixida en calquera momento polo
profesorado, sen prexuízo da implantación dun sistema alternativo de acreditación mediante clave
concertada, facilitado e xestionado pola Universidade, sendo ambas as únicas vías exixibles para a
acreditación da identidade do alumnado.
Décimo: que, sen prexuízo do deber previo de información, no que respecta ás probas de avaliación
virtual, non se requerirá o consentimento do alumnado para, ben o mero control visual da súa
imaxe, ben a gravación da súa voz ou imaxe, segundo o caso, baixo amparo do artigo 6.1 e) RXPD.
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III. Sobre a actividade de avaliación na docencia virtual e a protección de datos persoais.
Décimo primeiro: que, cara á vixilancia das probas de avaliación, deberá evitarse o emprego de
terminais móbiles do alumnado (por exemplo, como cámara secundaria) cando iso exixa utilizar
recursos estrictamente privados do/a estudante.
Décimo segundo: que todas as cualificacións resultado da avaliación virtual sexan publicadas nas
plataformas internas de teledocencia e/ou na Secretaría Virtual da Universidade de Vigo, non
estando permitida a publicación de cualificacións, nin sequera provisorias, a través de canles non
oficiais de comunicación da institución co alumnado, non debendo tampouco producirse a dita
publicación en entornos abertos aos buscadores.
Décimo terceiro: que os datos necesarios para publicar as cualificacións deberán limitarse ao nome
e apelidos dos estudantes, así como á cualificación obtida, repectando, en todo caso, a normativa
de protección de datos, permanecendo accesible únicamente durante o período previsto na
normativa da Universidade para presentar reclamacións.
Décimo cuarto: que, en relación coas garantías de portabilidade e durabilidade da información do
proceso de avaliación, polo que se refire á accesibilidade ás evidencias de realización da proba de
avaliación e das incidencias ocorridas, so poidan acceder as persoas implicadas no proceso de
avaliación correspondente.
Décimo quinto: que os prazos previstos na normativa da Universidade para a conservación dos
tratamentos de datos e a custodia de probas de avaliación no caso das probas presenciais,
destinados a garantir o cumprimento dos obxectivos e finalidades que lles son propios, (en
particular, cara as eventuais revisións e substanciación de posibles responsabilidades que se
puideran derivar) se apliquen mutatis mutandis ao sistema da avaliación virtual, en xeral, e ás
gravacións das probas de avaliación oral, en particular.
Décimo sexto: que, nas revisións en liña, deberán empregarse os medios dispostos pola
Universidade, que serán, en todo caso, axeitados á tutela dos dereitos aos que se refire esta
resolución.
Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso perante a xurisdición
contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, pero que se computará desde o día hábil seguinte á data de
finalización da declaración do estado de alarma, con independencia do tiempo que houbera transcurrido desde a
publicación da presente resolución, sen prexuízo da eficacia e executividade da mesma, consonte ao disposto no acto
administrativo objeto de recurso ou impugnación, de conformidade co disposto na Disposición Adicional Oitava do Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19.
As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución un recurso de reposición, no prazo dun mes,
que se computará segundo o indicado no parágrafo anterior, perante o mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se
poderá interpoñer un recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a
desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
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ANEXO

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS CARA Á AVALIACIÓN DO ALUMNADO NA DOCENCIA VIRTUAL
1. Condicións do control visual mediante webcam durante a realización dos exames ou, no seu
caso, da gravación das probas de avaliación orais.
A sesión poderá conter un control visual da imaxe do alumnado durante a realización dos exames,
así como ser gravada no caso de exames orais, coa finalidade de facilitar ao profesorado da materia
o seguimento, control, procedemento de avaliación e revisión das probas de avaliación, así como
para garantir os dereitos e deberes do alumnado.
Cara ao desenvolvemento adecuado do dito control visual ou, no seu caso, gravación mediante
webcam, o alumnado procurará situarse nun lugar axeitado para evitar a captación de imaxes
relativas a súa vida familiar, asegurando a ausencia de terceiras persoas non concernidas.
En ningún caso a Universidade de Vigo será responsable da captación de imaxes ou situacións alleas
ao alumno/a que se puideran producir durante o visionado ou a gravación do exame.
2. Información de protección de datos.
•

Responsable do tratamento dos datos: Universidade de Vigo

•

Finalidade: control visual da imaxe do alumnado durante a realización dos exames ou, no
seu caso gravación do exame oral para o seguimento, control, procedemento de avaliación
e revisión do exame, así como para garantir os dereitos e deberes dos estudantes
universitarios

•

Base de lexitimación: Lei orgánica, 6/2001, de 5 de decembro, de universidades, Estatutos
da Universidade de Vigo.

•

Período de conservación: a lo menos durante o período previsto na correspondente
normativa académica

•

Dereitos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e
portabilidade dos datos persoais

•

Mais información en https://www.uvigo.gal/proteccion-datos

3. Prohibicións.
Queda prohibida a captación e/ou gravación da sesión, por parte do alumnado, así como a súa
reprodución ou difusión, en todo ou en parte, independentemente do dispositivo utilizado.
Calquera actuación indebida que non se axuste á finalidade desta avaliación comportará unha
vulneración da normativa vixente, podendo derivarse as pertinentes responsabilidades.
4. Publicación de calificacións.
Para a publicación das cualificacións do alumnado, o profesorado pode acceder ás recomendacións
da Delegada de Protección de Datos, na Secretaría Virtual co seu contrasinal, en DOCTAS,
Secretaría Xeral, Protección de datos:
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/doctas/public/unidad/secretaria-xeral/proteccion-de-datos

