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Instrucció 8/2020, sobre la protecció de dades en matèria de reunions
virtuals de treball
La Instrucció núm. 3/2020 de Gerència respecte a l’organització dels serveis davant
l'emergència sanitària decretada a causa del Covid-19 inclou en el seu apartat 2 sobre
recursos TIC per facilitar el treball a distància, tot adreçant a les recomanacions sobre
les eines per treballar en remot que publica el Servei d’Informàtica i que conté les
instruccions necessàries per organitzar reunions virtuals i accedir a la informació
compartida.
Aquesta Instrucció posa de manifest la necessitat de fer servir eines tecnològiques
que poden col·lisionar amb la legislació vigent sobre la protecció de dades de caràcter
personals.
La present instrucció té per objecte l’articulació dels mecanismes que permetin la
protecció d’aquests dades en el desenvolupament de les reunions virtuals de treball.
1. Sobre el consentiment de les persones participants en la reunió virtual:
El tractament de dades personals que les reunions virtuals implica està legitimat en
el compliment d’una missió d’interès públic o en exercici de competències públiques
(art. 6.1.e RGPD). Així mateix, el tractament de les dades dels membres de la
comunitat universitària que es limitin a identificar-los i a referir el seu lloc de treball
o responsabilitats a la UAB o dades de contacte estaria també legitimat per la
satisfacció d’un interès legítim, tal com preveu l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD).
Per tant, NO CAL DEMANAR EL CONSENTIMENT DE LES PERSONES
PARTICIPANTS EN REUNIONS VIRTUALS per dur-la a terme, si bé caldrà donarlos la informació de l’article 13 del RGPD.
En aquest sentit, el promotor d’una reunió virtual ha de comunicar en el correu
electrònic de la convocatòria o quan s’ofereix l’enllaç a la sessió:
D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades (RGPD), us informem que, en compliment
de la missió d’interès públic que correspon a la Universitat i la decisió
presa per l’Equip de Govern de la UAB de donar per finalitzada l’activitat
presencial a la UAB, la reunió prevista per al proper dia *** es realitzarà
per videoconferència.
El contingut de la reunió no serà facilitat a terceres persones ni a
d’altres destinataris, excepte a aquells òrgans, àrees, serveis, unitats
administratives o personal de la UAB que n’hagin de tenir informació

per al desenvolupament de les seves competències o les tasques
pròpies del lloc de treball.
Les persones assistents poden exercir els drets que el RGPD reconeix
als titulars de les dades personals, presentar reclamacions davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i realitzar les consultes
pertinents al delegat de protecció de dades de la UAB.
b. Enregistrament de les reunions virtuals:
La recomanació general és la de no enregistrar les reunions virtuals, excepte en
aquells casos en què sigui estrictament necessari i justificat: per exemple, com a
suport per a la redacció de l’acta (si cal fer-la), o en quan calgui acreditar i deixa
constància de les intervencions (reunions amb agents socials, etc...).
Si la reunió s’enregistra als únics efectes de suport a la redacció de l’acta, un cop
aquesta hagi estat aprovada per tots els assistents, el més recomanable seria
eliminar la gravació.
En els casos que s’hagi d’enregistrar la reunió virtual cal que el promotor de la reunió
enviï als convocats en el correu electrònic de la convocatòria o en el correu en què
s’ofereix l’enllaç a la sessió, la informació de l’article 13 del RGPD:
D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades (RGPD), us informem que, en compliment
de la missió d’interès públic que correspon a la Universitat i la decisió
presa per l’Equip de Govern de la UAB de donar per finalitzada l’activitat
presencial a la UAB, la reunió prevista per al proper dia *** es realitzarà
per videoconferència i serà enregistrada (SI ÉS EL CAS) amb la finalitat
de *** (redactar l'acta, deixar constància, etc...).
El contingut de la reunió no serà facilitat a terceres persones ni a
d’altres destinataris, excepte a aquells òrgans, àrees, serveis, unitats
administratives o personal de la UAB que n’hagin de tenir informació
per al desenvolupament de les seves competències o les tasques
pròpies del lloc de treball.
Les persones assistents poden exercir els drets que el RGPD reconeix
als titulars de les dades personals, presentar reclamacions davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i realitzar les consultes
pertinents al delegat de protecció de dades de la UAB.
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