
 
 
 

INFORMACIÓN RELATIVA Á VISUALIZACIÓN / GRAVACIÓN DE PROBAS 
SÍNCRONAS DE AVALIACIÓN 

 
 
 

Información para todos os participantes en chamadas / videochamadas para a 
realización de probas síncronas de avaliación 

Responsable do 
tratamento 

Universidade da Coruña  

Finalidade Visualización / gravación da proba como garantía da identificación do 
estudantado e da realización do proceso de avaliación esixido pola Lei 
Orgánica de Universidades. 

Lexitimación Art. 6.1.e) e c) Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXPD): 
cumprimento dunha misión realizada en interese público, e dunha obriga 
legal, por parte da responsable do tratamento: prestación do servizo 
público de educación superior (LOU), e realización da avaliación a 
distancia atendendo á normativa que suprime as actividades académicas 
presenciais con motivo da crise sanitaria do COVID-19.  

Tendo en conta que o consentimento non é a base de lexitimación que 
permite a gravación da proba, a negativa á gravación e polo tanto á 
realización da proba determina as consecuencias académicas 
correspondentes; queda a salvo, en calquera caso, o posible exercicio 
previo do dereito de oposición (vid. apartado Dereitos). 

Pode atoparse máis información en materia de avaliación a distancia e 
protección de datos persoais en 
https://www.udc.es/es/goberno/equipo_reitoral/secretaria/proteccion-
de-datos/covid19/ 

Requisitos para a 
realización da 
proba 

É responsabilidade de todas as persoas que interveñen na videochamada 
(profesorado e alumnado) configurar o seu espazo para evitar a afectación 
da intimidade ou datos persoais de terceiras persoas. Non cabe esixir 
responsabilidade á UDC polo incumprimento de tal obriga por parte das 
persoas participantes na videochamada.   

Pódense atopar as instrucións para a configuración da videochamada no 
enlace https://web.microsoftstream.com/video/eaf033fa-84e4-48a4-
bd6f-91b56a8c47eb 

O profesorado pode requirir ao alumnado que amose algún documento 
de identificación persoal. 

Dereitos  A persoa titular dos datos ten dereito a solicitar ao responsable do 
tratamento, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos 
seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a 
opoñerse ao citado tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese 
público e/ou exercicio de poder público, a portabilidade dos seus datos. 
Tales dereitos poderá exercelos mediante solicitude remitida á seguinte 
dirección: Secretaría Xeral, Reitoría da Universidade da Coruña, Rúa 

https://www.udc.es/es/goberno/equipo_reitoral/secretaria/proteccion-de-datos/covid19/
https://www.udc.es/es/goberno/equipo_reitoral/secretaria/proteccion-de-datos/covid19/
https://web.microsoftstream.com/video/eaf033fa-84e4-48a4-bd6f-91b56a8c47eb
https://web.microsoftstream.com/video/eaf033fa-84e4-48a4-bd6f-91b56a8c47eb


 
 
 

Maestranza 9, 15001 de A Coruña ou ao correo electrónico 
secretariaxeral@udc.gal, coa referencia "protección de datos", a través 
dun escrito firmado ao efecto achegando fotocopia do seu DNI. 
Igualmente poderá dirixir esta solicitude directamente á/ao Delegada/o 
de Protección de Datos, á mesma dirección postal anteriormente indicada, 
ou ao correo electrónico dpd@udc.gal. Asemade, ten dereito a presentar 
unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos 
(AEPD). 

O dereito de oposición exercitarase con carácter previo á realización da 
proba síncrona de avaliación. Atendendo á base de lexitimación deste 
tratamento de datos e ao artigo 18 RXPD, o solicitude de exercicio do 
dereito de oposición só poderá ser estimada en situacións excepcionais e 
xustificadas. 
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