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Protocol de confidencialitat i compliment  
de protecció de dades per videoconferències 

 
 

Introducció 
 
Aquest protocol dona indicacions per tal de complir amb la normativa respecte la protecció de 

dades personals i la confidencialitat durant la realització de videoconferències de caràcter pri-

vat. 

Cal tenir present que la pròpia imatge i la veu són dades personals, per tant totes aquelles 

persones que formin part d’una videoconferència estan cedint dades personals. 

El present protocol és d’aplicació a les videoconferències convocades per celebrar reunions 

d’òrgans, formacions individuals o grupals, i sessions informatives de caràcter privat d’Es-

querra Republicana i forma part integrant del Manual de normes de seguretat per a les perso-

nes usuàries dels sistemes d’informació. 

 

Eines per fer les videoconferències 

Les videoconferències es realitzen amb el software i hardware propietat de les persones parti-

cipants, de manera que no es pot garantir que tots els aparells utilitzats comptin amb mesures 

de seguretat suficients. 

És per aquest motiu que per fer videoconferències de caràcter privat en relació al partit, cal 

emprar sempre les eines homologades per la seu nacional d’Esquerra Republicana. 

En qualsevol cas, tenint en compte que les mesures de seguretat del software de videoconfe-

rències no són infal·libles, és important evitar compartir dades personals o confidencials. 

 

Persona convocant de la videoconferència 

La persona que convoca la videoconferència ha de ser una persona amb un càrrec orgànic o 

tècnic que hagi signat el compromís de confidencialitat i compliment de la normativa de pro-

tecció de dades d’Esquerra Republicana. 
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A més, la convocatòria cal que inclogui les següents clàusules de protecció de dades: 

 No es pot gravar la videoconferència. 

 No es poden fer fotografies de la videoconferència ni publicar-les a les xarxes socials. 

 No es poden compartir dades personals. 

 Amb la teva participació a la videoconferència autoritzes Esquerra Republicana a trac-

tar les teves dades personals amb la finalitat de controlar la seguretat en relació a pos-

sibles incidents que puguin comprometre la confidencialitat de la comunicació, i com-

plir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte Esquerra Republicana. 

La persona convocant ha de conservar una relació de les persones participants a cada video-

conferència i custodiar-la de forma segura durant dos mesos. 

A l’inici de la videoconferència i cada cop que s’incorpori un nou participant, la persona convo-

cant ha de fer verbalment un recordatori de les clàusules de protecció de dades. 

En el supòsit que la persona que convoca vulgui fer una fotografia oficial de la videoconferèn-

cia, ha d’avisar amb anterioritat a les persones participants per si no volen sortir a la fotogra-

fia. També ha d’avisar si aquesta fotografia oficial es publicarà a les xarxes socials. 

En el supòsit que es gravi la videoconferència a efectes de fer una acta de la reunió, la per-

sona convocant ha d’avisar a l’inici de la sessió per si les persones participants no volen que 

la seva imatge sigui enregistrada. Un cop feta l’acta, cal destruir la gravació de forma segura. 

 

Persones participants a la videoconferència 

Durant les videoconferències les persones participants: 

 No poden gravar la videoconferència ni fer fotografies i menys publicar-les a les xarxes 

socials. 

 No poden compartir dades personals. 

 Han d’avisar la persona convocant si creuen que la confidencialitat de la videoconfe-

rència està sent compromesa per l’acció d’un tercer no autoritzat. 
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Situacions denunciables 

En el supòsit quela seguretat o confidencialitat de la videoconferència es vegi compromesa 

per l’acció d’un tercer no autoritzat o sigui segrestada (zoombombing), la persona convocant 

ha de: 

 Gravar la videoconferència en la mesura del possible per conservar una evidència. 

 Avisar els serveis jurídics d’Esquerra Republicana per tramitar la denúncia pertinent. 

En cas de dubte, podeu enviar un correu electrònic als serveis jurídics d’Esquerra Republi-

cana al correu-e legal@esquerra.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


