
Sabías que utilizar os teus dispositivos persoais

para traballar pode ser perigoso?

Que  levante  a  man  quen  utilizase  nalgunha  ocasión  un  dispositivo  persoal  para  realizar

algunha tarefa concreta relacionada co seu traballo. Todos traballamos desde casa ou desde

unha cafetería, xa sexa como freelance, para a nosa empresa ou realizando un traballo para a

universidade, pero paráchesche a pensar en como este feito pode causarche algún que outro

problema?  Podemos  comprometer  a  nosa  información,  xunto  coa  dos  nosos  negocios  ou

traballos, ao facer uso dos nosos equipos persoais tanto para traballar como para o noso uso

persoal.

Coa revolución da internet e as novas tecnoloxías, cada vez máis usuarios gozan da flexibilidade e

facilidades  de  poder  traballar  desde  casa.  A  nivel  europeo,  segundo  Eurostat

(https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180620-1),  un  35%  das

empresas xa apostan pola modalidade de traballo en remoto entre os seus empregados.

E non só a nivel de empresas, tamén é moi común ver a persoas  cos seus equipos persoais en

espazos  públicos  conectados  realizando  distintos  tipos  de  tarefas,  entre  as  que  se  atopan  as

relacionadas co seu traballo. Con todo, a pesar de todas as vantaxes que supoñen a priori para o

usuario, este último feito leva implícito moitos riscos.

E é que moitas veces recorremos aos nosos computadores persoais para realizar tarefas que quizais

nos parezan simples e que non puidemos culminar nos nosos lugares de traballo, como terminar de

modificar un documento que deixamos pendente ou enviar ese correo de última hora que se nos

pasou, ben sexa porque non temos equipo para teletrabajar, ou porque quixésemos adiantar algunhas

tarefas. Pero onde está o risco? Mostrámosvos algúns exemplos:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180620-1


1. Se o noso equipo ten virus, infectamos o

arquivo, que, ao copialo no servidor da

empresa, infecta o resto dos ficheiros.

2. Se utilizamos contas de correo persoais

para  o  envío  de  documentos  laborais,

podemos  equivocarnos  de  destinatarios

ou mesmo acabar recibindo correo spam

ao  incluílo  en  cadeas  de   reenvíos  de

emails.

3. Perda  de  información  crítica  ao  non

dispoñer de copias de seguridade.

4. Revelación  de  información  confidencial  ao  non  utilizar  mecanismos  de  cifrado  que  a

protexa.

Por tanto, antes de utilizar equipos persoais para uso laboral debemos preguntarnos: Que pasaría se

perdésemos o dispositivo e outros tivesen acceso á información almacenada? E se se infectase o

noso  dispositivo  e  os  clientes  ou  compañeiros  de  traballo  recibisen  correos  con  información

persoal?  Ou se  pola  nosa  culpa  infectásese  a  rede  do traballo?  Ou se toda  a  información dun

proxecto borrásese dun día para outro?

Como se pode traballar seguro desde os nosos equipos persoais?

Se de maneira puntual tivésemos que realizar algunha tarefa,  e a  empresa non nos facilitou os

mecanismos seguros para facelo, é dicir, non temos autorizado o teletraballo, para minimizar os

riscos debemos asegurarnos de que temos baixo control os principais aspectos de seguridade:

• Instalar e manter actualizado un antivirus. É o primeiro paso, e un dos máis importantes

para protexer  o  noso equipo e  os  datos  gardados nel.  Cada día  aparecen novos virus  e

ameazas (https://www.osi.es/es/contra-virus) e,  por tanto,  debe manterse actualizado para

que poida detectalas.

• Separar as contas persoais e as do traballo. Dividir o noso espazo e tempo entre o que son

tarefas persoais e as tarefas de traballo axudaranos a ser máis coidadosos e profesionais.

Non quererás enviarlle a un cliente ou compañeiro de traballo un documento persoal por

erro. Poñerémolo en práctica creando contas de usuario diferentes no dispositivo.

• Realizar  conexións  seguras.  Ás  veces,  xa  sexa  por  unha  viaxe  de  traballo,  por  unha

urxencia, ou ben porque non temos outra opción, debemos conectarnos a redes wifi públicas.

https://www.osi.es/es/contra-virus


Xa sabemos que este tipo de redes non son seguras e que debemos tratar de evitalas na

medida do posible, máis se cabe se se utilizan para transferir información empresarial. Se

non che queda máis remedio, realiza a conexión a través dunha rede VPN.

• Utilizar  unha  devasa. Utilizar  unha  devasa

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/05/24/usar-cortafuegos-en-nuestros-equipos-si-

no-depende)  é  tan  importante  como  un  antivirus.  Encárganse  de  protexernos  mentres

navegamos por Internet rexeitando conexións  maliciosas ou sospeitosas.

• Cifrar  a  información (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/11/17/protege-tu-

informacion-utiliza-herramientas-de-cifrado). Cando ciframos a nosa información é coma se

gardásemola nunha caixa forte. Só aqueles que teñan a chave ou coñezan a combinación

poderían  acceder  a  ela.  Almacenar  datos  confidenciais  pode ser  un  risco  para  ti  e  para

aqueles  con  quen  traballas  ou  compartes  información.  Con  todo,  grazas  ao  cifrado

reducimos os riscos.

• Realizar  copias  de  seguridade (https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado).  As

copias de seguridade axúdannos a non perder a nosa información e dispoñer dunha versión

de respaldo en caso de perder a orixinal. A nosa recomendación é que,  ademais, cifres as

copias e sigas a estratexia 3-2-1:

◦ Manter  3 copias  de  seguridade:  unha  principal  coa  que  traballar  e  dúas  de  “

backups”.

◦ Manter a información en 2 tipos de almacenamento distintos, por exemplo, nun disco

duro e na nube.

◦ Manter 1 copia de seguridade fóra da nosa casa.

Debemos  evitar  almacenar  información  sensible  sen  cifrar  que  poida  prexudicar  a  nosa

privacidade ou a doutros, que pasaría se o servizo na nube sufrise un “hackeo”? Por iso, é tan

importante que manteñamos a información cifrada.

Por último, sempre debemos ter en conta que non só o noso

dispositivo  persoal  pode  ser  perigoso.  Os  dispositivos

externos  ou  periféricos que  utilizamos,  como  o  noso

escáner,  memorias  USB,  impresoras  ou  discos  duros

externos,  tamén  poden  ser  elementos  potencialmente

perigosos:
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• Impresoras ou escáner.  Os documentos que enviamos a impresoras ou escáneres alleos

quedan almacenados nestes. Por iso, se necesitamos imprimir documentos confidenciais ou

con  información  sensible  para  o  noso  traballo,  o  mellor  é  que  utilicemos  nosa  propia

impresora ou escáner.

• Memorias USB ou disco duros. Manter cifrada a información nestes dispositivos é regúlaa

número uno que debemos seguir. Con todo, outro problema dáse cando conectamos ao noso

equipo dispositivos descoñecidos e que poden estar  infectados ou viceversa,  que nós os

conectemos a  un dispositivo infectado.  Que debemos facer  entón?  Evitar  na medida do

posible realizar estas accións, e en calquera caso analizar o dispositivo externo cun antivirus

antes de abrir ningún ficheiro ou asegurarnos que o dispositivo ao que conectaremos o noso

“petisco” está correctamente protexido con ferramentas de seguridade.

Lembra, se nalgún momento tes que utilizar un dispositivo persoal para funcións laborais, aplica as

boas prácticas que che trasladamos para evitar problemas.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


