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INFORMACIO CLASSES ONLINE: PROTECCIÓ DEL DRET A LA IMATGE
La prolongació de l’estat d’alarma i la gestió de casos derivats del COVID19 ens han obligat a haver
d’adaptar-nos a la nova situació i decidir compatibilitzar-los amb el pla d’estudis.
En cas de confinament, els nostres alumnes podran continuar el seu seguiment acadèmic de manera
telemàtica Per a això, hem activat els següents recursos : classroom, meet, site, drive i llibres on-line.
Garantim que l'accés a tots ells són totalment segurs i cap persona no autoritzada pot accedir a les
vostres dades.
Us informem que els vídeos, àudios i els materials posats a la vostra disposició estan subjectes al dret
d’intimitat i el contingut està subjecte a drets d'autor. Per això, us demanem que tracteu aquests
vídeos i altres mitjans amb la més estricta confidencialitat. Són per ús personal i no es poden revelar
de manera pública.
Per evitar possibles incidències, us recordem que la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció
civil al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, obliga a totes les persones a
observar la màxima diligència per salvaguardar aquests drets fonamentals de totes les persones. No
es poden publicar imatges en cap tipus de xarxa social, web, blog, etc. sense haver obtingut el
consentiment exprés de les persones que apareixen en les imatges.
Així mateix, us recordem que la Llei Orgànica 3/20018, de 5 de desembre, de drets de protecció de
dades i garanties digitals, article 84. Indica: "els pares, tutors, comissaris o representants legals vetllaran
perquè els menors facin un ús equilibrat i responsable dels dispositius digitals i dels serveis de la societat de
la informació amb l'objectiu de garantir el correcte desenvolupament de la seva personalitat i preservar la
seva dignitat i drets fonamentals". Sobre la base d'aquest article, hem demanat als vostres pares o tutors
legals que us instrueixin en l’ús que heu de fer d’aquests materials i també que controlin els vostres
actes a Internet. Però aquesta obligació també la fem extensiva a la responsabilitat individual de cada
un de vosaltres.
Com ja us hem indicat, els vídeos didàctics i tots els materials posats a la vostra disposició estan
subjectes a drets d'autor i protegits per la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de secrets empresarials.
Agraïm la vostra col·laboració i confiem en la vostra responsabilitat.
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