
Mellora a privacidade das túas conversacións

en WhatsApp

WhatsApp converteuse na aplicación de mensaxería máis utilizada polos usuarios para falar

cos seus familiares ou amigos, e mesmo no ámbito laboral. Aínda que é certo que xa conta cun

mecanismo de cifrado co que protexer a túa privacidade e a das túas conversacións,  esta

aplicación dispón ademais doutras opcións que poden axudarnos a engadir unha capa extra

de seguridade.

A aplicación de WhatsApp xa forma parte do noso día a día, e permitiu que a forma na que nos

comunicamos evolucione, así como ampliar o uso que facemos da tecnoloxía. Desde que comezase

a  pandemia  do  COVID-19,  as  telecomunicacións

(http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a

%C3%B1o_2020/Plataformas_de_videoconferencia_e_aspectos_de_seguridade_que_che_interesa_

co%C3%B1ecer.pdf) avanzaron moito e, ao mesmo tempo, as ameazas á nosa privacidade.

Por defecto, calquera usuario pode ver a nosa foto de perfil, estado, a última hora de conexión ou as

nosas  confirmacións  de  lectura  cando  lemos  unha  mensaxe.  Por  sorte,  existen  formas  e

configuracións  coas  que  aumentar  a  nosa  privacidade  ou  simplemente  comprobar  canta

información está a compartirse e que datos facemos públicos. A continuación, imos facer un

repaso das configuracións e pasos que podemos levar a cabo para mellorar a privacidade das nosas

conversacións en WhatsApp e dos nosos datos:

Confirmar os códigos de seguridade das nosas conversacións

Cada conversación ou chat que temos cun contacto ten asignado un código de seguridade único, que

serve para confirmar que calquera comunicación (chamadas ou mensaxes) que se realice nese chat
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está  cifrada  de  extremo  a  extremo  (https://www.osi.es/es/campanas/copias-cifrado-

informacion/cifrado-apps-mensajeria).

Este código está composto por 60 díxitos e tamén se presenta en formato de código  QR . Para

comprobalo, debemos seguir os seguintes pasos estando fisicamente xunto ao dispositivo móbil da

persoa coa que queremos confirmar o código de seguridade:

1. Ambos deberemos abrir a conversación que teñamos en conxunto.

2. Faremos clic no noso nome do contacto ou en opcións (icona de 3 puntos), e despois Ver

contacto.

3. Seleccionamos Cifrado para ver os nosos códigos QR ou os 60 díxitos.

4. Logo,  só deberemos  escanear o código para apuntar  ao dispositivo do noso contacto e

verificalo.
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Ao escanear o código QR do noso contacto, apareceranos un  tic de cor verde, que confirmará que

ninguén está a interceptar as nosas mensaxes ou chamadas con este contacto. É unha forma de que

os usuarios nos aseguremos de que as nosas conversacións son seguras.

Activar a verificación en dous pasos

Con esta  función  activada,  calquera  intento  de  verificar  o  noso  número  de  teléfono  deberá  ir

acompañada dun código PIN de 6 díxitos. Deste xeito, se un terceiro tentase autenticarse co noso

número de teléfono ou utilizando a nosa aplicación móbil, necesitaría utilizar este código que só nós

coñecemos.

Para habilitar esta función só deberemos acceder a Axustes > Conta > Verificación en dous pasos

e 'Activar'.



En caso de esquecer o código, recibirás unha ligazón á túa conta de correo electrónico asociada. Se

non conseguimos autenticarnos correctamente, a conta de  WhatsApp podería bloquearse durante 7

días como medida de seguridade en caso de non autenticarnos correctamente.

Opcións de privacidade

Dentro  das  opcións  de  privacidade,  podemos  habilitar  e  deshabilitar  unha  gran  variedade  de

funcións para decidir quen pode ver a nosa información persoal. Por exemplo:

• Hora de últ. vez: evitará que sexa visible a hora da nosa última conexión.

• Foto de perfil: poderemos seleccionar quen poden vela.

• Info: para seleccionar quen pode ver a nosa descrición.

• Estado: o mesmo que o punto anterior, pero para os nosos estados.

• Grupos: poderemos elixir quen pode engadirnos a grupos de  WhatsApp.

• Confirmacións de lectura, ou o famoso “ tic azul”: permítennos saber se un contacto leu a

nosa mensaxe. Se as desactivamos, unicamente haberá un tic gris e un dobre tic gris para

indicarnos que a mensaxe foi enviado e recibido, pero nunca saberemos se o receptor leuno.



Bloquear ou reportar contactos

É posible bloquear ou reportar contactos desde a aplicación; por exemplo, en caso de contactos que

nos envíen mensaxes fraudulentas ou spam. Facelo é moi sinxelo, e só deberemos:

1. Facer clic sobre o nome do contacto.

2. Baixar ata o final, onde seleccionaremos 'Bloquear' ou 'Reportar contacto'.

Desde aquí poderemos tamén silenciar as notificacións deste contacto. Deste xeito, silenciaremos

calquera  actividade  dentro  do  chat  e  non  nos  aparecerá  en  forma  de  notificacións  no  noso

dispositivo móbil. É moi útil para grupos de  WhatsApp con moita actividade.

Reportar spam

Nas  últimas  versións  de  WhatsApp  aparecerannos  dúas  opcións  cando  nos  fale  un  contacto

descoñecido. As opcións permitirannos reportar un caso de spam e bloquear ao contacto ou, pola

contra, agregalo á nosa lista de contactos.



Eliminar as conversacións ou chats

Mellorar  a  privacidade  tamén pasa  por  baleirar  o  contido  dos  chats  ou  mesmo eliminalos  por

completo. Deste xeito, en caso de perda ou roubo do noso dispositivo móbil, asegurarémonos de

que terceiros non poidan acceder ás nosas conversacións, datos persoais ou arquivos multimedia

intercambiados cos nosos contactos. Para facelo, deberemos:

1. Ir a Axustes > Chats > Historial de chats.

2. Desde aquí poderemos seleccionar 'Baleirar todos os chats' ou 'Eliminar todos os chats'.

A primeira opción permitiranos limpar un chat sen eliminar a conversación, mentres que a

segunda eliminaraa por completo.

3. Tamén podemos facelo dun chat en concreto desde a súa pestana de  Axustes > Máis >

Baleirar Chat.



Mensaxes temporais

Unha vez activemos esta función nun chat, todas as mensaxes que se envíen desaparecerán tras

pasar 7 días.  Con todo,  non se eliminarán por completo,  unicamente borraranse as mensaxes e

arquivos multimedia da conversación, pero permanecerán no noso dispositivo ou se os copiamos

noutras conversacións que non teñan esta opción habilitada.



1. Para activalo, deberemos tocar o nome do noso contacto e seleccionar Mensaxes temporais.

2. Logo, seleccionaremos 'Continuar' e 'Activados' para habilitar a función.

Descarga de arquivos multimedia

Por defecto, os arquivos multimedia que intercambiemos a través das conversacións, descargaranse

e  almacenarán  no  noso  dispositivo.  Para  evitar  descargar  algún  arquivo  con   malware,  é

recomendable modificar esta opción:

1. Iremos a Axustes > Almacenamento e datos, e en 'Descarga automática' seleccionaremos

'Ningún arquivo' nos apartados de 'Descargar con datos móbiles', 'Descargar con Wi-fi'

e 'En itinerancia de datos'.

Descarga da nosa información

Esta función permítenos solicitar  información en forma dun informe coa nosa configuración de

'Axustes' e  os  datos  da  nosa  conta  de  WhatsApp.  É  útil  para  coñecer  exactamente  toda  a

información persoal que compartimos coa aplicación, así como para dispoñer dunha copia da nosa

configuración,  grupos  aos  que  pertencemos,  e  outros  datos  como  nome,  número  de  teléfono

asociado, dirección IP da nosa última conexión, dispositivos e sistema operativo utilizado, etc. Para

iso:

1. Iremos a Axustes > Conta > Solicitar info. da miña conta.

2. Logo seleccionaremos Solicitar informe.

Nuns 3 días aproximadamente teremos o informe con todo o que solicitásemos.



Seguindo estas medidas asegurarémonos de dispoñer dun extra en canto á privacidade e seguridade

das  nosas  conversacións  e  da  información que  publicamos dentro  da  aplicación  de WhatsApp.

Como  medida  adicional,  é  conveniente  que  esteamos  atentos  ante  calquera  intento  de  ataque

baseado en enxeñería social, por exemplo o smishing. Desde a OSI, canle especializada en cidadáns

de  INCIBE,  queremos  lembrar  que  na  nosa  web  pódense  atopar  numerosos  recursos  cos  que

aprender a identificalos, así como outras ferramentas e opcións de configuración coas que protexer

os nosos dispositivos e a información almacenada neles.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


