
Como configurar e usar WhatsApp de forma
segura

Se temos un dispositivo móbil, o máis probable é que tamén teñamos instalada a

aplicación WhatsApp para comunicarnos coa nosa familia e amigos. A través dela

intercambiamos  moita  información.  Por  iso,  neste  artigo  faremos  un  repaso

dalgunhas das configuracións e pautas de seguridade que debemos seguir para

asegurarnos de  manter  as nosas comunicacións  blindadas e  a  nosa privacidade

protexida.

WhatsApp é a aplicación de mensaxería  instantánea máis popular  no noso país,  do

mesmo xeito que en moitos outros, para manternos en contacto coa nosa familia e

amigos,  intercambiando  mensaxes,  fotos  e  vídeos,  mesmo a  través  de  chamadas  e

videochamadas.

Esta aplicación cifra as mensaxes e arquivos que intercambiamos cos nosos contactos,

impedindo que un  terceiro  poida  monitorar  e  ler  as  nosas  conversacións,  polo  que

podemos considerala unha aplicación segura.

Ademais, a aplicación conta con varias opcións na súa configuración que nos permiten

engadir unha capa extra de seguridade para asegurar aínda máis nosa información e

privacidade.

A continuación, faremos un repaso de cada unha das configuracións e comentaremos

algunhas pautas de seguridade extras:



Configurar as opcións de privacidade

Dentro da aplicación o primeiro que deberemos facer é pulsar sobre a icona dos tres

puntos situado na esquina superior dereita > Axustes > Conta > Privacidade.  Os

pasos para seguir  poden variar  lixeiramente se temos un

teléfono da marca Apple (iOS), aínda que a maioría son moi

similares.

Dentro,  poderemos  modificar  a  visibilidade  da  seguinte

información:

Se  o  desactivamos,  tampouco  poderemos  ver  esta

información nos nosos contactos.

1. Hora de últ. vez: poderemos seleccionar quen verá a

hora da nosa última conexión:

• Todos:  calquera  usuario  que  teña  o  meu

número de teléfono.

• Os  meus  contactos:  só  aqueles  usuarios  aos  que  eu  rexistrase  como

contactos.

• Ninguén: ningún usuario.

2. Foto  de  perfil:  poderemos  seleccionar  quen  poden  vela  (‘Todos’,  ‘Os  meus

contactos’ ou ‘Ninguén’).

3. Info:  para  seleccionar  quen  pode  ver  a  nosa  descrición  (‘Todos’,  ‘Os  meus

contactos’ ou ‘Ninguén’).

4. Estado: podemos filtrar para que o vexan todos ‘Os

meus contactos’, que son aquelas persoas que teño

gardadas na axenda do meu teléfono. Se queremos

que  certos  contactos  non  visualicen  os  nosos

estados, seleccionaremos ‘Os meus contactos, excepto…’,  e a continuación, os

contactos que queremos impedir que os vexan. No caso de que queiramos que

sexa ao contrario, marcaremos a opción de ‘Só compartir con…’, e indicaremos

con que contactos compartilos.



5. Confirmacións de  lectura:  a  confirmación  de lectura  ou o  famoso “tic  azul”

permítenos saber se o noso contacto leu a nosa mensaxe. Se o desactivamos,

unicamente haberá un  tic gris, no caso de que a mensaxe enviouse, ou un dobre

tic gris, cando xa foi recibido, pero nunca saberemos se o receptor leuno ou non.

Con  esta  opción  poderemos  activalo  ou  desactivalo,  aínda  que  tampouco

veremos as confirmacións dos nosos contactos.

6. Grupos: ter moitos grupos pode chegar a ser molesto e mesmo perigoso, xa que

pode haber contactos descoñecidos con malas intencións. Para evitalo faremos

clic sobre ‘Grupos’ e seguiremos estes pasos:

• Sinalaremos a opción ‘Os meus contactos’ para limitalo só aos usuarios

que coñecemos.

• Tamén  podemos  engadir  excepcións  desde  ‘Os  meus  contactos,

excepto…’ e seleccionar aqueles que non queiramos que nos agreguen a

grupos.

7. Localización  en  tempo  real:  ao  final  da  lista  veremos  esta  opción,  que  nos

informará de se estamos a compartir  a nosa localización con algún contacto.

Debemos  desactivalo  sempre  que  non  o  esteamos  utilizando  (Android

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/02/05/como-evitar-que-mi-android-

sepa-donde-estoy-en-cada-momento e  Ios

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/02/26/como-evitar-que-mi-iphone-

sepa-donde-estoy-en-cada-momento).

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/02/05/como-evitar-que-mi-android-sepa-donde-estoy-en-cada-momento
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/02/05/como-evitar-que-mi-android-sepa-donde-estoy-en-cada-momento
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/02/26/como-evitar-que-mi-iphone-sepa-donde-estoy-en-cada-momento
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/02/26/como-evitar-que-mi-iphone-sepa-donde-estoy-en-cada-momento


8. Contactos  bloqueados:  é  posible  bloquear  ou  reportar  contactos  desde  a

aplicación. Esta opción é moi útil e debemos utilizala sempre que nos atopemos

cun  contacto  que  nos  envíe  publicidade  non  desexada,  ligazóns  ou  arquivos

maliciosos, ou teña un comportamento que nos incomode. Facelo é moi sinxelo, e

só deberemos:

• Pulsar sobre a icona de  ‘Engadir contactos’,  situado na parte superior

dereita.

• Logo, deberemos seleccionar o contacto que queiramos bloquear.

• De forma adicional, podemos realizar esta acción desde a conversación co

contacto, pulsando sobre o seu nome e facendo clic sobre ‘Bloquear’.



9. Bloqueo  con  pegada  dactilar/bloqueo  de  pantalla:  algúns  dispositivos

dispoñen dunha opción para recoñecer a nosa pegada dactilar ou

mesmo o noso rostro.  Neste  caso,  contaremos con esta opción

dentro das opcións de privacidade para desbloquear a aplicación,

dependendo de se temos un dispositivo Android ou iOS.

• No caso de Android,  atoparemos a  opción  ‘Bloqueo con

pegada dactilar’. Ao entrar e activala deberemos seguir os

pasos para configurar a nosa pegada.

• No caso de iOS, atoparemos a opción ‘Bloqueo de pantalla’.

Ao facer clic sobre ela poderemos habilitar a función ‘Face

IDE’ ou  ‘Touch IDE’,  en función do noso dispositivo, para

configurar  o  noso  rostro  ou  pegada  dactilar  para  bloquear  e  desbloquear  a

aplicación.

Configurar as opcións de seguridade

Se  volvemos  a  Axustes  >  Contas  e  facemos  clic  sobre  ‘Seguridade’,  WhatsApp

permitiranos  activar  ou  desactivar  a  función  para  ‘Mostrar  notificacións  de

seguridade’ (códigos de seguridade).

Ao facelo,  WhatsApp  notificaranos cada vez que cambie o  código de seguridade

dalgún  dos  nosos  contactos.  Os  chats  cifrados  teñen  o  seu  propio  código  de

seguridade  e  son  únicos  para  cada  conversación.  Esta  clave  pode  cambiarse

manualmente ou cando reinstalamos a aplicación nun novo dispositivo.



Por  seguridade,  é  conveniente  telo  habilitado  para  non  caer  na  trampa  dos

ciberdelincuentes que puidesen suplantar a identidade dalgún contacto coñecido.

Configurar a ‘verificación en dous pasos’

A  verificación  en  dous  pasos

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/01/17/verificacion-en-dos-pasos-que-es-y-

como-me-puede-ayudar) permitiranos crear un código PIN de seis díxitos que se nos

solicitará de cando en vez á hora de ingresar na aplicación. Deste xeito, protexeranos da

suplantación de identidade, ao evitar que un terceiro poida acceder á nosa conta.

Para habilitar esta función só deberemos:

1. Volver  a  Axustes  >  Conta e  facer  clic  sobre  ‘Verificación en dous pasos’  e

‘Activar’.

2. Unha  vez  creado,  poderemos  cambialo  cando  queiramos  desde  dentro  da

aplicación.

En caso de esquecer o código, WhatsApp enviaranos un correo electrónico á nosa

conta de Gmail cunha ligazón que nos redirixirá a unha web desde onde poderemos

restablecer o código. Se non o facemos, a nosa conta de WhatsApp podería bloquearse

durante sete días como medida de seguridade.

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/01/17/verificacion-en-dos-pasos-que-es-y-como-me-puede-ayudar
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/01/17/verificacion-en-dos-pasos-que-es-y-como-me-puede-ayudar


Configurar ‘Solicitar información da miña conta’

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, sistema operativo utilizado, etc. Para iso:

• Volveremos a  Axustes > Conta e faremos clic sobre  ‘Solicitar info. da miña

conta’.

• Logo seleccionaremos ‘Solicitar informe’.

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

Configurar ‘Almacenamento e datos’

A aplicación permítenos descargar arquivos de todo tipo, así como compartir ligazóns.

Para  evitar  descargar  algún  virus  ou  facer  clic  nunha  ligazón  malicioso

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/02/24/mejora-la-privacidad-de-tus-

conversaciones-en-whatsapp)  é  recomendable  que  sigamos  os  seguintes  consellos.

Podemos activar ou desactivar a función de descarga automática de arquivos:

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/02/24/mejora-la-privacidad-de-tus-conversaciones-en-whatsapp
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/02/24/mejora-la-privacidad-de-tus-conversaciones-en-whatsapp


1. Volveremos a ‘Axustes’ e faremos clic sobre ‘Almacenamento e datos’.

2. En  ‘Descarga  automática’ poderemos  seleccionar  que  tipo  de  arquivos

descargar en función do tipo de conexión que teñamos:

• Datos móbiles: Cando teñamos activada a conexión a Internet a través dos

datos contratados co noso provedor de telefonía móbil.

• Wi-fi: sempre que esteamos conectados a unha rede wifi.

• En Itinerancia de datos: cando nos conectamos a unha rede diferente da que

temos contratada, como cando imos de viaxe fóra do noso país.

Configurar as mensaxes temporais

Algunhas  opcións  de  configuración  atópanse  dentro  das  propias  conversacións  cos

nosos contactos, como é o caso das mensaxes temporais.

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

desaparecerán tras pasar sete días.  Iso si, os arquivos que descargásemos seguirán

permanecendo  no  noso  dispositivo. Ademais,  un  terceiro  podería  realizar  un



pantallazo da conversación durante este período, polo que activar esta opción non nos

dá a seguridade de que esta información elimínese para sempre.

Para activalo deberemos:

1. Pulsar sobre o nome do noso contacto e seleccionar ‘Mensaxes temporais’.

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

Protexer a nosa privacidade en videollamadas

Do  mesmo  xeito  que  as  nosas  conversacións,  as  videollamadas  tamén  están

protexidas e cifradas pola propia aplicación. Con todo, debemos ter precaución con

quen as realizo e que mostramos nelas.

• Evitar  mostrar  contido íntimo ou de carácter  sexual.  Poderiamos estar  a  nos

expoñer a unha sextorsión (https://www.youtube.com/watch?v=s-DiVXSvTT4) ou

a que as nosas fotografías ou vídeos íntimos acaben publicándose na Rede e

cheguen a mans dos nosos coñecidos.

• Evitar  mostrar  documentos  con  información  persoal,  como  facturas,  DNI,

correos, etc.  Conteñen datos especialmente sensibles,  como a nosa dirección,

nome e apelidos ou o propio número do DNI, que poden ser empregados polos

ciberdelincuentes para todo tipo de fraudes (https://www.osi.es/es/guia-fraudes-

online).

https://www.osi.es/es/guia-fraudes-online
https://www.osi.es/es/guia-fraudes-online
https://www.youtube.com/watch?v=s-DiVXSvTT4


Se seguimos todos estes pasos, gozaremos de todas as nosas comunicacións a través

de WhatsApp de forma segura. Ademais, debes saber que contas coa Liña de Axuda en

Ciberseguridade  de  INCIBE,  017,  totalmente  gratuíta  e  confidencial  para  resolver

dúbidas relacionadas coa ciberseguridade.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


