
Un dobre na Rede

A filla maior da familia Cibernauta é unha usuaria moi activa das redes sociais. Un

día, tras recibir numerosas mensaxes de descoñecidos, descobre que alguén creou

un perfil falso coa súa información persoal nunha famosa rede de citas chamada

“Finder”. A través da historia descubriremos como conseguiron a información da

nosa  protagonista,  que  motivación  escóndese  e  como  previr  este  tipo  de

situacións.

Nosa protagonista dedica gran parte do seu tempo libre  a  xestionar as súas redes

sociais. Ten moitísimos seguidores e trata de subir contido novo todos os días en forma

de vídeos, fotografías e comentarios.



É unha usuaria  precavida e coñece os riscos e perigos que existen na Rede,  ten un

contrasinal seguro para protexer as súas contas e non fai caso das ligazóns que lle

envían descoñecidos.

Con todo,  unha tarde mentres se dedicaba a xestionar as súas redes,  asustouse ao

revisar  a súa bandexa de entrada e atoparse con numerosas mensaxes privadas de

descoñecidos que afirmaban ter algún tipo de relación con ela. O problema, e o grave

da situación, é que varios deles recriminábanlle que facía tempo que non sabían da nosa

protagonista,  mesmo se  referían  a  ela  polo  seu nome real,  achegando información

persoal como proba de que se coñecían.

Moi preocupada, continuou lendo todas estas mensaxes ata que decidiu responder a un

dos últimos que recibira.  Na mensaxe, un mozo descoñecido quería confirmar a cita

acordada, indicando o lugar e a hora onde se atoparían:

“Vale! De acordo contigo, atopámonos no parque, xunto á estación de tren sobre as

13:00”.

Intrigada, respóndelle:

Inmediatamente fixo unha procura dela mesma en “Finder” e, efectivamente, atopou un

perfil co seu nome e varias fotografías súas.



Como puido ocorrerlle isto?

O problema está en que, aínda que teñamos credenciais robustas de acceso ás nosas

contas,  o  nome,  fotografías,  vídeos  e  comentarios

permanecen públicos nas redes sociais, de tal forma que

outros  usuarios  poden  consultalos  e  utilizalos,  senón

configuramos adecuadamente as  opcións de seguridade

e privacidade das plataformas.

En todas elas, podemos configurar as opcións para evitar

que  descoñecidos  teñan  acceso  á  información  que

publicamos,  así  como decidir  quen ten acceso ás miñas

publicacións e quen non, dentro do meu círculo de amizades.

O  perigo  está  en  que  esta  información  “pública”  pode  “roubarse”,  tendo  como

consecuencia o  roubo de identidade e creación de  perfís falsos, unha práctica máis

común do que debería, no mundo das redes sociais.

Como podemos identificar que se trata dun perfil falso?

No caso da nosa protagonista, xa sabiamos que se trataba dun perfil  falso, pero se

temos dúbidas, estes elementos dirannos se un perfil é veraz ou non:

1. Información  básica:  adoitan  carecer  dunha

biografía completa con datos pouco fiables ou con

descricións vagas e incoherentes.

2. Fotografías:  a imaxe de perfil que utilizan tratará

de chamar a atención. Poden ser roubadas doutras

contas  de  usuarios  ou  de  bancos  de  imaxes.  Se

realizásemos unha procura na internet da fotografía

(https://images.google.com/)  poderiamos  localizar

ao  usuario  orixinal  da  mesma  ou  o  sitio  web  de  onde  foi  extraída.  Tamén

poderiamos saber se outros perfís falsos están a utilizar a mesma fotografía.

https://images.google.com/


3. Ligazóns:  os  perfís  adoitan  conter  algún tipo de ligazón que redirixe  a  unha

páxina  web  maliciosa  desde  a  que  poderiamos  descargar  un  malware  ou

promocionar outras fraudes.

4. Contactos: é pouco probable que teñan contactos en común co perfil orixinal.

Isto é debido a que as relacións nas redes sociais baséanse en intereses e outros

datos,  e  sería  raro  recibir  peticións  de  amizade  de  perfís  falsos  baseadas

unicamente na súa foto de perfil, sen conexións de ningún tipo.

5. Temática e intereses concretos:  adoitan centrarse nunha temática concreta

como política, relixión, música, deporte, etc., e naqueles usuarios ou páxinas cos

mesmos  intereses,  por  exemplo,  atopar  parella.  Ademais,  non  adoitan

interactuar coas publicacións doutros usuarios.

Pódense reportar estes perfís falsos?

A filla da familia Cibernauta dispúxose a reportar a conta en “Finder” que atopara coa

súa  información  persoal.  Nesta  plataforma,  como  en  moitas  outras,  existe  unha

dirección que nos permite denuncialos e axudar a acabar cos perfís falsos.

Denuncia de perfís falsos en:

1. Facebook (https://es-es.facebook.com/help/www/263149623790594/)

2. Twitter  (https://help.twitter.com/es/safety-and-security/report-twitter-

impersonation)

3. Instagram (https://help.instagram.com/446663175382270/)

4. LinkedIn (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/30432?lang=es)

https://es-es.facebook.com/help/www/263149623790594/
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/30432?lang=es
https://help.instagram.com/446663175382270/
https://help.twitter.com/es/safety-and-security/report-twitter-impersonation
https://help.twitter.com/es/safety-and-security/report-twitter-impersonation


Aínda que nosa protagonista fixo o correcto, é importante que coñezamos o motivo que

hai detrás da creación deste tipo perfiles:

1. Propagación de “fake news”.

2. Danar a reputación en liña dos usuarios suplantados para manchar a súa imaxe

ou provocar discusións, debates ou comentarios negativos.

3. Distribuír e cometer delitos en nome doutros usuarios.

4. Deseño  de  fraudes  e  malware  máis  personalizados  ao  coñecer  aos  usuarios

destinatarios.

5. Obtención  de  imaxes  comprometidas  de  usuarios  (sexting)

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/04/25/conoce-los-riesgos-del-

sexting) ou outros datos sensibles para despois chantaxearlles coa súa difusión

(sextorsión)  (https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2019/01/detectada-nueva-

oleada-de-correos-que-extorsionan-usuarios) a cambio de diñeiro.

6. Ciberacoso (https://www.is4k.es/necesitas-saber/ciberacoso-escolar).

7. Grooming (https://www.is4k.es/necesitas-saber/grooming).

Medidas preventivas

Para asegurarnos de que non existen perfís falsos coa nosa información, ou de persoas

coñecidas,  o  primeiro  paso será realizar  unha procura  en  liña  a  través  de  calquera

buscador (egosurfing), ben sexa do noso nome e apelidos ou das nosas fotos de perfil.

Se recorremos a Google, o principal buscador da internet, dispoñeremos de diversas

ferramentas para manternos informados sobre calquera información publicada acerca

de nós.

Seguindo os pasos anteriores,  teremos un pouco máis de control  sobre o que está

publicado na internet de nós.

Se lográsemos atopar os nosos datos publicados na internet sen o noso consentimento,

deberemos recompilar todos os datos, información e probas que teñamos para:

1. Reportar a situación ao servizo onde estea aloxada a información e solicitar a súa

retirada.
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2. Exercer  o  teu  dereitos  ARCO  (https://www.aepd.es/es/derechos-y-

deberes/conoce-tus-derechos#section1)  de  acceso,  rectificación,  cancelación  e

oposición dos datos, xa que tes dereito á protección dos teus datos persoais.

3. Denunciar  ante  as  Forzas  e  Corpos  de  Seguridade  do  Estado

(https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude)  se  se  trata  dunha  suplantación  de

identidade.

A través desta experiencia, a filla da familia Cibernauta pescudou o sinxelo que é roubar

información persoal e crear un perfil falso cos datos doutra persoa. Por sorte para ela,

o incidente non pasou de aí, pero non debemos esquecer que seguen sendo ataques á

nosa privacidade e que as súas consecuencias poden ser moi graves.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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