
 Bulos  sobre  COVID-19  que  circulan  por

WhatsApp tentan recompilar os teus datos

Identificouse unha cadea de mensaxes que se difunde a través de  WhatsApp na que supostamente o

Goberno outorga axudas debido á COVID-19, pero que en realidade é un engano para tentar roubar

os teus datos persoais.

Recursos afectados

Usuarios que recibisen a mensaxe de  WhatsApp, accedesen á páxina web e ingresado os seus datos

persoais para recibir a suposta axuda.

Solución

Se recibiches unha mensaxe destas características, accediches á ligazón e facilitado os teus datos

persoais (nome, idade e número de teléfono), entre outras posibles peticións que che puideran facer,

como compartir  a  información  cos  teus  contactos  de  WhatsApp,  permanece  atento  e  monitora

periodicamente a información que hai publicada sobre ti na internet para evitar que os teus datos

privados estean a ser utilizados sen o teu consentimento.

Se,  tras  facer  egosurfing  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/11/06/egosurfing-que-sabe-

internet-de-nosotros)  (é  dicir,  unha procura  do teu  nome e  outros  datos  persoais  no buscador),

atopas algo que non che gusta ou se está ofrecendo indebidamente información sobre ti,  podes

exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, oposición e supresión ao tratamento dos teus datos

persoais.  A  Axencia  Española  de  Protección  de  Datos  (https://www.aepd.es/es/derechos-y-

deberes/conoce-tus-derechos) proporciónache as pautas para que os poidas exercer.

Ademais, é recomendable que avises aos teus contactos de que lles enviaches unha mensaxe cuxo

contido é falso para que fagan caso omiso do mesmo e non resulten vítimas á súa vez. É importante

poñer freo a estes contidos cuxo obxectivo é desinformar e enganar aos usuarios.

Evita ser vítima de enganos e fraudes seguindo as nosas recomendacións:

1. Non  pulses  sobre  as  ligazóns  que  conteñen  este  tipo  de  mensaxes  en  cadea.  Poderías

descargar  malware no teu dispositivo ou redirixirche a sitios web  maliciosos.
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2. Non os  reenvíes (http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a

%C3%B1o_2020/Ponlle_freo_%C3%A1s_fraudes_e_bulos_con_boas_pr

%C3%A1cticas.pdf) sen antes contrastar a información en fontes oficiais. 

3. En  caso  de  dúbida,  consulta  directamente  coa  entidade  implicada  ou  con  terceiros  de

confianza.

Aprende  a  identificar  fraudes  e  bulos  cos  contidos  que  atoparás  en:

https://www.osi.es/es/campanas/bulos-  fake-  news-fraudes  (https://www.osi.es/es/campanas/bulos-

fake-news-fraudes)

Por último, sempre podes denunciar esta situación ante as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado

(FCSE)  https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude e se necesitas máis información, podes chamar á

Liña  de  Axuda  en  Ciberseguridad  de  INCIBE,  017,  gratuíta  e  confidencial

(https://www.osi.es/es/contacto).

Detalles

Nesta ocasión, detectouse un  bulo que circula a través de WhatsApp no que se utiliza como cebo

que o Goberno esta está a outorgar bonos en efectivo e ordes de compra do Programa Tarxeta

Alimentaria debido á COVID-19.

Esta mensaxe vai acompañado dunha ligazón que redirixe a unha páxina web, onde se solicitan

datos persoais e pídese completar unha enquisa para poder obter a suposta Tarxeta Alimentaria.
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Tras encher o formulario e a enquisa, rediríxese ao usuario a outra páxina onde se lle indica que

para  completar  a  solicitude  deberá  reenviar  a  mensaxe  a  10  grupos  ou  amigos  a  través  de

WhatsApp. É aquí onde os ciberdelincuentes xa se fixeron cos teus datos persoais e ademais, tentan

que propagues a cadea para facerse cos datos dos teus contactos.



Ademais, se analizamos con detalle o contido da mensaxe e a web, ven indicios de que estamos ante

un engano. Algunhas reflexións:

• A mensaxe  viral menciona ao Goberno, aínda que non di de que país.

• Na propia web, non aparece ningunha mención ao Goberno, logos, por exemplo,  nin se

explica que cidadáns supostamente poden solicitar a axuda. 

• Non é posible ver termos, condicións, políticas de privacidade, contacto, etc. na web, polo

que non sabemos quen está detrás dela en ningún momento, nin que farán cos datos que

recompilen.

• Resulta estraño que a solicitude de axuda pódea realizar calquera cidadán, incluídos nenos,

algo que non ten moito sentido.

• Se é unha axuda do Goberno, debería estar publicada na web oficial de Goberno, e non

noutra que nada ten que ver.

• Por que é necesario compartir a mensaxe con 10 contactos por WhatsApp para recibir a

axuda?  Non ten sentido para un proceso serio,  como sería  a  solicitude dunha axuda do

Goberno.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


