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NOTA INFORMATIVA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA SOBRE 

PROTECCIÓ DE LA IMATGE DEL PERSONAL DOCENT  

Des de les aules Moodle i per mitjà d’altres plataformes telemàtiques, la Universitat posa a disposició 

dels alumnes materials didàctics, alguns dels quals són gravacions en les que apareix la imatge i la veu 

del personal docent. 

Les lleis reconeixen el dret a la protecció de la imatge personal com un dret fonamental. La imatge 

personal i la veu estan també protegides com a dades personals. A la Universitat de Girona la Instrucció 

de la Secretaria General núm. 3/2020, de 28 d’abril del 2020, sobre ús de la imatge personal, aplica la 

normativa general al tractament i protecció de la imatge personal dels membres de la comunitat 

universitària (estudiantat, PAS i PDI). D’aquest conjunt de normes destaquem els aspectes següents: 

1. L’estudiant té l’obligació de respectar els membres de la comunitat universitària, d’acord amb 

l’art. 13.2.f de l’Estatut de l’estudiant universitari (Reial decret 1.791/2010). 
 

2. Els materials creats pels professores i les professores únicament es poden utilitzar per estudi 

i recerca. Els materials estan protegits per drets d’autor que corresponen al docent i a la 

Universitat. Únicament es poden utilitzar en l’àmbit personal. 
 

3. Com a criteri general els audiovisuals en els que figuren els professors i les professores es 

podran visualitzar a les plataformes o canals de la Universitat. No es poden descarregar 

excepte que el docent ho autoritzi expressament (art. 6.3 Instrucció SG 3/2020).  
 

4. La imatge i la veu dels docents són atributs de la seva personalitat protegits per les Lleis. Els 

alumnes s’han d’abstenir d’utilitzar la imatge i/o veu per finalitats diferents a l’estudi i la 

recerca. La utilització per altres finalitats constituiria una intromissió al dret d’imatge (art. 7.5 

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig). En cap cas es podran utilitzar faltant al respecte a la 

persona a qui correspon la imatge i/o veu.  
  

5. La utilització de la imatge i/o veu per finalitats diferents a les indicades podria constituir una 

infracció greu de la normativa de protecció de dades personals. 
 

6. La utilització de la imatge, veu o dels continguts per finalitats diferents a les esmentades en 

aquesta nota, o de forma que creïn perjudici al professor o la professora, podria ser 

constitutiva de falta, motivaria l’obertura d’expedient i, si fos el cas, l’aplicació de les sancions 

previstes al Reglament de disciplina acadèmica (Decret de 8 de setembre de 1954). 

 

Girona, 25 de maig de 2020. 

 


