
Na internet coida a túa privacidade

Todo o que facemos na internet deixa un rastro e a nosa información persoal é moi

valiosa,  non  só  para  nós,  tamén  para  outras  persoas,  empresas  e  mesmo para  os

ciberdelincuentes, por este motivo, se non queremos que se faga un uso indebido dela,

debemos poñer en práctica os seguintes consellos:

• Sei coidadoso coa información que compartes. Unha vez publicada na internet,

esta é permanente, escapa do teu control e é accesible desde calquera lugar do

mundo.

• Configura  adecuadamente  as  opcións  de

privacidade nos teus perfís de redes sociais.

Controla quen ten acceso ás túas publicacións.

• Coñece os teus dereitos.  A Lei de protección

de  datos  (LOPD)  (https://www.aepd.es/es)

obriga  a  todas  as  empresas  españolas  a

protexer os teus datos, con todo, non a todas

as empresas aplícalles esta lei por estar situadas noutros países. Antes de facer

uso dun servizo infórmache e le ben as políticas de privacidade. Fai valer os teus

dereitos.

• Sei  precavido  cos  teus  dispositivos  e  os  lugares  públicos.  Non esquezas  a

seguridade dos teus dispositivos, e utilizar sempre redes seguras para compartir

información.

• Se algunha información publicada sobre ti estache prexudicando solicita a

súa  retirada a  Google  ou  ao  servizo  que  corresponda.  Tes  dereito  ao

esquecemento  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2018/09/19/sabes-como-

ejercer-el-derecho-al-olvido) na internet.

Historieta:  "O día que Eva descubriu que o seu pai fora un  crack no

xadrez"

Cando Eva chegou do cole estaba moi emocionada cos deberes de clase de informática,

tiña como tarefa buscar na internet “a identidade dixital” de alguén da súa familia. Así

que, tras chegar a casa e saudar aos seus pais, acendeu rapidamente o computador e
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utilizou o buscador para ver que podía descubrir acerca do seu pai. Aos poucos minutos,

moi sorprendida co que atopara, chamoulle. Papá! Papá! Teño que preguntarche algo!

Cando Berto asomou a cabeza no seu cuarto díxolle:

Oe papi, non sabía que che gustaba o xadrez e que

foras  campión  de  España.  Asombrado,  Berto

respondeulle: Si, pero deixei de xogar antes de que ti

naceses. Como che decataches?

Cun sorriso triunfal, Eva ensinoulle a pantalla do seu

computador  e  alí  estaba  el,  con  12  anos  menos,

recollendo  o  título  de  campión  nacional  nun

escenario.  Cos  ollos  como  pratos,  Berto  apenas

puido  dicir:  Como  atopaches  iso?  Nin  sequera

lembraba esa entrega de premios! E isto pode velo

calquera e saber que son eu?

Eva  comezou  a  explicarlle  o  que  era  a  identidade  dixital  e  a  gran  cantidade  de

información que se pode atopar de alguén na internet…

A miúdo non somos conscientes da información que existe sobre nós na

internet,  proporcionada  por  nós  mesmos  ou  por  outras  persoas  ou

organizacións.  Tampouco pensamos que esa información  permanece na

internet durante moitos anos, accesible para quen queira buscala.

Que é a identidade dixital

Coñécese como identidade dixital a toda a información que hai publicada na internet

sobre unha determinada persoa. Son datos que poden ser publicados pola propia persoa

e tamén datos que poden acabar na rede por causas alleas: publicounos outra persoa,

un xornal, un colexio, etc.

Pódese  obter  unha  gran  cantidade  de  información  dunha  persoa  realizando  unhas

simples consultas nun buscador. Sorprenderiámonos do que se pode chegar a atopar.

Debemos darlle  á  nosa  información  o  valor  que ten.  Igual  que non deixariamos un

álbum fotográfico nun autobús, sexamos coidadosos co que publicamos na internet:

comentarios en redes sociais,  fotografías persoais,  datos de xeolocalización, etc.  Do

mesmo xeito que poñemos medios para que ninguén esculque pola xanela da nosa casa,



tamén debemos evitar que un descoñecido teña acceso á nosa vida privada poñendo

todas as ferramentas que están ao noso alcance para protexer a nosa información

persoal.

Debemos aprender  a  valorar  e  a  protexer  a  nosa  información xa que unha vez

publicada na internet perdemos o seu control. A información que publicamos na

internet pode volverse na nosa contra ou ser utilizada para prexudicarnos. 

Riscos de non protexer a privacidade

Gran parte da información que se pode atopar sobre nós na internet compartímola nós

mesmos:  redes  sociais,  mensaxería  instantánea,  publicacións  en  blogues,  foros,  etc.

Está claro que canta máis información sáibase de nós, máis fácil poñémosllo a aqueles

que queiran facer un uso indebido dela.

Pero non só debemos ser coidadosos co que publicamos sobre nós, tamén debemos

protexer a privacidade dos nosos amigos e familiares, en definitiva, a dos demais.

É importante coñecer os riscos de facer públicos certos datos:

• Datos persoais.  O  DNI  ou pasaporte  son claros  exemplos  de  datos  que non

debemos  facilitar  sen  máis  na  internet.  Son  datos  que  se  caen  nas  mans

incorrectas, poden crearnos moitos problemas, por exemplo, que alguén cometa

fraudes suplantando a nosa identidade.

• Correo electrónico. Que o noso correo deixe de ser privado fará que comecemos

a recibir  cada vez maior número de spam, mensaxes con intentos de engano

(phishing), fraude, etc.

• Datos bancarios.  Facilitar os nosos datos bancarios pódenos expoñer a unha

perda económica.  Sexamos moi  precavidos  coas páxinas web onde utilizamos

estes datos para realizar compras en liña e nunca facilitemos este tipo de datos

por correo electrónico.

• Localización  xeográfica.  Publicar  os  lugares  que  adoitamos  frecuentar

proporciona  información  que  permite  que  alguén  malintencionado  poida

localizarnos en persoa ou poida coñecer a nosa rutina e hábitos diarios. Tamén

permite pescudar en que momento atopámonos ausentes do noso domicilio.

• Fotografías e vídeos.  As nosas fotografías e vídeos persoais conteñen moita

máis  información  da  que  pensamos:  localizacións  físicas,  quen  son  os  nosos

amigos  e  familiares,  cal  é  o  noso  nivel  económico,  que  aspecto  ten  o  noso



domicilio, gustos, preferencias, etc. Non deixemos ao alcance de calquera este

tipo de materiais.

Relación entre o navegador e a privacidade

Mentres  navegamos  por  Internet  tamén estamos  a  proporcionar  involuntariamente

moita información.  O navegador pode almacenar certos datos como son o historial

(páxinas que visitamos), os contrasinais que utilizamos para acceder a algúns servizos,

os datos que introducimos en formularios, as cookies de navegación, etc. Aínda que no

caso das cookies,  a lexislación española impide que as páxinas webs instálenas nos

nosos computadores a menos que désemos un consentimento expreso para iso.



Todos estes datos gardados polo navegador achegan moita información sobre nós. Por

este  motivo,  existen  determinados  programas  deseñados  para  roubala  e  cedela  a

ciberdelincuentes. Para incrementar a nosa seguridade, é conveniente que borremos

periodicamente  estes  datos  do  noso  navegador  ou  o  configuremos  para  que

directamente  non  os  almacene

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/04/27/como-eliminar-los-datos-de-

navegacion).

Doutra  banda,  debemos  ser  conscientes  de  que  navegadores  como  Chrome,  se  o

usamos co perfil de Gmail, dá pistas ao provedor do servizo (Google) de moitos dos

nosos hábitos de navegación, polo que recomendamos revisar todos estes aspectos

detidamente.
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Servizos en liña que fan cos nosos datos privados?

Para rexistrarnos nalgúns servizos da internet, en ocasións pídesenos diversos datos

persoais:  nome e apelidos, teléfono, data de nacemento, correo electrónico, etc.  Ao

proporcionar  estes  datos  corremos  un  risco,  xa  que  non  podemos  controlar  con

exactitude quen vai acceder a eles nin para que. A lei española obriga ás empresas para

protexer estes datos, pero a algunhas non lles aplica por estar situadas noutros países.

Por este motivo, debemos valorar antes de darnos de alta nalgún servizo, que datos

pídennos e que uso van facer deles. Para iso é importante que leamos as condicións de

uso e a política de privacidade do servizo antes de facilitar calquera dos nosos datos.

Como  protexer  os  datos  privados  que  almacenamos  en  dispositivos

móbiles

Os  dispositivos  móbiles  (https://www.osi.es/es/smartphone-y-tablet)  como  tabletas,

smartphones  ou  portátiles  almacenan  gran  cantidade  de  información  privada:

documentos,  fotos,  vídeos,  correos  electrónicos,  contactos,  acceso  a  redes  sociais,

facturas,  etc.  Se  alguén  accede  a  toda  esta  información  coñecerá  os  nosos  datos

privados e mesmo poderá facerse pasar por nós na internet. Por este motivo é de vital

importancia protexer adecuadamente toda esa información que almacenamos neles.

Unha primeira barreira de seguridade que podemos implementar é o establecer modos

de acceso seguros mediante contrasinais https://www.osi.es/es/contrasenas ou patróns

de pantalla, o que axudará a protexer a nosa información se o dispositivo cae en mans

dun descoñecido ou unha persoa non autorizada. Tamén unha boa práctica sería cifrar

toda  a  información  con  algunha  ferramenta  (https://www.osi.es/es/copias-de-

seguridad-cifrado), de tal forma, que só ti poderías descifrala e ver o contido en claro.

Finalmente, son recomendables as aplicacións que permiten o bloqueo e o borrado de

datos remoto que protexen a nosa información en caso de extravío do dispositivo.

Para máis información sobre como cifrar a información, pódese consultar o seguinte

contidos  Copias  de  seguridade  e  cifrado  (https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-

cifrado#cifratusdatos).

https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado#cifratusdatos
https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado#cifratusdatos
https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado
https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado
https://www.osi.es/es/contrasenas
https://www.osi.es/es/smartphone-y-tablet


Onde e como non acceder a datos privados

Ás veces utilizamos equipos alleos para conectarnos a Internet:  locutorios, aulas de

formación, hoteis, etc. Ademais, lugares como aeroportos, bibliotecas, universidades,

hoteis, etc. ofrecen wifi abertas ou públicas (https://www.osi.es/es/wifi-publica) ás que

nos podemos conectar nós e outras moitas persoas ás que non coñecemos.

En todos estes casos, o máis recomendable é evitar o envío de información persoal xa

que  descoñecemos  o  nivel  de  protección  do  equipo  ou  da  rede.  Por  poñer  un

exemplo, alguén con suficientes coñecementos técnicos pode conectarse á mesma rede

e capturar o que enviamos, incluso os contrasinais.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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