
Comproba a lexitimidade das enquisas
relacionadas co coronavirus

Detectáronse mensaxes en aplicacións de mensaxería instantánea e redes sociais

animando a responder enquisas e encher cuestionarios relacionados coa crise sanitaria

causada polo Covid-19. É preciso actuar con cautela e comprobar a súa lexitimidade antes

de exporse a encher ningún dato ou compartir a mensaxe con outras persoas. Neste tipo de

mensaxes adóitase xustificar a enquisa no marco dalgún tipo de investigación. Se isto non

fose certo, podería tratarse dunha fraude.

Recursos afectados

Calquera usuario que recibise un formulario, cuestionario ou enquisa, e a enchéra con datos

persoais e/ou económicos sen verificar a súa lexitimidade.

Solución

Se facilitaches os teus datos:

 Vixía regularmente que información túa circula por Internet para detectar se os teus

datos privados están a ser utilizados. Practicar egosurfing permitirache controlar que

información hai sobre ti na rede

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/11/06/egosurfing-que-sabe-internet-de-

nosotros)

 Se tras realizar unha procura da túa información persoal na internet atopas algún dato

que non che gusta ou se está ofrecendo sen o teu consentimento, podes exercer os

teus dereitos de tratamento de datos persoais (https://www.aepd.es/es/derechos-y-

deberes/conoce-tus-derechos) fronte ao responsable do sitio web onde aparece,

acorde a súa política de privacidade. Se queres retirar os datos facilitados no

cuestionario, contacta co responsable do estudo. A Axencia Española de Protección

de Datos proporciónache as pautas debidas para que os poidas exercer.

 Se aínda así continúan utilizando os teus datos persoais ou se de calquera forma

consideras que foron usados con fins fraudulentos, denuncia a situación ante a

Axencia Española de Protección de Datos e/ou ante as Forzas e Corpos de

Seguridade do Estado (FCSE).



 Se facilitaches unha dirección de correo electrónico, permanece atento/a #ante

posteriores mensaxes. Se non tes clara a súa lexitimidade, non respondas as súas

peticións e elimínaos. Se recibes algún intento de chantaxe ou extorsión

aproveitándose dos datos facilitados, non cedas, e pono en coñecemento das Forzas

e Corpos de Seguridade do Estado (FCSE).

Se non facilitaches datos, actúa con precaución, e comproba a súa lexitimidade:

 Asegúrache de que o estudo existe, que a entidade que di estar detrás do mesmo

estao realmente, e que a dirección da enquisa é a correcta. Para iso podes buscar

información na súa páxina web oficial, consultar os seus perfís corporativos en redes

sociais, ou ben contactar directamente en persoa, por teléfono, ou a través do seu

correo electrónico de contacto.

 Revisa a información da enquisa para asegurarche de que cumpre coas obrigacións

legais en materia de protección de datos (https://www.aepd.es/es/derechos-y-

deberes/cumple-tus-deberes/principios). Por exemplo, ha de responder ao principio

de licitud, transparencia e lealdade, que implica, entre outras cuestións, o que facilite

esta información de maneira accesible e sinxela de entender.

Se non o podes verificar, ou che xera dúbidas, a mellor recomendación é non
introducir datos persoais, de contacto, nin económicos, nin contribuír á difusión deste
tipo de mensaxes.

Ademais, lembra que podes contar coa axuda e asesoramento en ciberseguridad do INCIBE

chamando ao 017 (servizo gratuíto e confidencial).

Detalles
Detectáronse mensaxes en aplicacións de mensaxería instantánea e redes sociais, nos que,

se solicita a participación nun estudo de investigación relacionado coa crise sanitaria

causada polo Covid-19.

Esta participación concrétase a través da resposta a un cuestionario  online, normalmente

aloxado en servizos que permiten crear enquisas de maneira gratuíta, como Google  Forms,

e solicitando datos persoais, como xénero, idade, provincia de residencia, ou mesmo

nalgúns casos datos económicos, e unha dirección de correo electrónico.



Nese tipo de enquisas online, ao non poder asociar fidedignamente o cuestionario coa

entidade que di xestionar o estudo, ao usuario/a resúltalle máis difícil verificar a súa

lexitimidade.

Cumprimentar un formulario deste tipo, sen garantías no seu tratamento, pode expoñer ao

usuario/a a un amplo abanico de riscos, por exemplo, a elaboración ilexítima de perfís

comerciais, a recepción de publicidade non solicitada, a suplantación de identidade, o

aproveitamento da información para personalizar ataques de phishing e enxeñería social con

motivacións económicas, ou mesmo chantaxes e intentos de extorsión á conta de

información sensible.

Gustaríache estar á última coa información dos nosos avisos? Anímate e subscríbete aos

nosos boletíns ou ao perfil de Twitter @osiseguridad e Facebook. Serás o primeiro en

decatarche dos últimos avisos de seguridade dirixidos a cidadáns. Tamén poñemos a túa

disposición unha liña gratuíta de axuda en ciberseguridad: 017. (https://www.incibe.es/linea-

de-ayuda-en-ciberseguridad)


