Recomanacions per mantenir la privacitat i la protecció de les dades
personals en les videoconferències
En molts de casos la realització de reunions de treball o sessions d’òrgans de govern per
videoconferència suposa un tractament de les dades personals, a causa que s’accedeix a
aquestes des del domicili particular dels membres que participen a les reunions.
Aquest fet pot suposar que terceres persones alienes a la reunió tinguin coneixement i
accedeixin a dades personals dels assistents. En aquest sentit, cal recordar a tots els
membres que puguin tenir coneixement de dades personals que han de guardar un
especial sigil·li en relació amb aquestes dades.
Per tots els motius exposats, es recomana:
1. Utilitzau els auriculars. D’aquesta manera evitarem que tercers o persones que
puguin conviure amb nosaltres en el domicili puguin estar escoltant la reunió de
treball o la sessió dels òrgans de govern.
2. Evitau utilitzar dades identificatives que puguin ser escoltades per terceres
persones.
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3. No enregistreu la sessió sense el consentiment dels assistents. Per defecte, les
opcions d’enregistrament haurien d’estar inhabilitades; en cas contrari,
l’enregistrament de la sessió o de la reunió podria suposar la intromissió en l’esfera
personal i familiar dels assistents per part de qui realitzi l’enregistrament. En tot cas,
quan l’enregistrament de la sessió hagi de formar part de l’acta de la sessió, s’avisarà
els assistents d’aquesta circumstància en la convocatòria de la sessió.
4. Si és possible, utilitzau una habitació o zona del vostre habitatge el més neutral
possible. S’ha de tenir en compte que quan es realitzen videoconferències, en alguns
casos es pot veure on estam i el que hi ha al nostre voltant. Teniu especial cura amb
els menors i les persones amb algun tipus de discapacitat. En aquest sentit, cal
advertir que si les reunions es desenvolupen per videoconferència en despatxos
compartits s'han de deixar fora de la vista aquelles persones o aquells elements que
es vulguin mantenir en privacitat.
5. Orientau la càmera cap a vosaltres. Així s’evitarà ensenyar el menys possible
l’entorn que us envolta. Això és especialment important en aquells casos en què no
sigui possible disposar d’un espai individualitzat per realitzar la videoconferència.
6. Avisau les persones que conviuen amb vosaltres del fet que teniu una reunió.
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7. Deshabilitau el micròfon si no estau realitzant cap intervenció. D’aquesta manera
evitareu que qualsevol conversa que es produeixi al vostre entorn pugui ser
escoltada pels assistents a la reunió.
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