
Descarga a túa vida das redes sociais

Os  nosos  datos  e  información  non  só  almacénanse  nos  nosos  navegadores  e

dispositivos móbiles. As redes sociais tamén recompilan moita información sobre

nós: comentarios, imaxes, vídeos, contactos, gustos, intereses, etc. Neste artigo

ensinarémosche a descargar toda esta información dos teus perfís para que sexas

consciente da gran cantidade de datos que compartes sobre ti tanto coa rede social

como con terceiros.

Paráchesche a pensar na gran cantidade de información sobre ti que compartes a

través dos teus perfís de redes sociais de maneira voluntaria? Tanto se es dos que

pensas que non hai ningún problema niso porque tes perfís con niveis de privacidade

correctamente configurados, ou es dos que di que a túa información non lle interesa a

ninguén e non ves ningún inconveniente en publicar calquera cousa, aínda que o perfil

sexa público, convidámosche a reflexionar sobre os seguintes puntos:

• Tes controlados quen son os teus contactos nas redes sociais? Son persoas ás

que  contarías  os  teus  asuntos  máis  privados?  Confías  en  que  non  utilizarían  a  túa

información para ningún fin?

• Sabes que as redes sociais poden usar a información que publicas con fins, por

exemplo, publicitarios ou para ceder os teus datos a terceiras empresas?

• Es consciente de que a información que publicas interesa a moita máis xente da

que  crees,  incluídos  os  ciberdelincuentes,  e  que  pode  ser  utilizada  sen  que  sexas



consciente diso? (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/01/14/los-data-brokers-y-su-

interes-por-nuestros-datos )

Se levas moito tempo facendo uso das redes sociais é posible que non teñas moi claro

que  información  teñen  almacenada  sobre  ti  e  quen  pode  acceder  a  ela.  Por  iso,

mostrámosche  a  continuación  como  acceder  ás  opcións  de  descarga  dos  datos

almacenados polas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn:

Facebook

Podes descargar unha copia dos teus datos desde un dispositivo móbil a través da súa

aplicación ou desde a web. Para iso, segue os seguintes pasos:

• Accede a Configuración >  A túa información de Facebook > Descargar a túa

información.

• A  continuación,  poderás  engadir  ou  eliminar  categorías  de  datos  á  túa  solicitude,

personalizando o contido para descargar.

• Adicionalmente, podes seleccionar o formato da túa descarga (HTML ou  JSON), a calidade

dos  arquivos  multimedia,  así  como  establecer  un  intervalo  de  datas  da  información

desexada.

• Unha  vez  personalizado  e  configurado  as  opcións  da  túa  solicitude,  selecciona  Crear

arquivo para confírmao.
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• Finalmente,  na  sección  Configuración  >  A túa  información  de  Facebook  >

Descargar a túa información > Copias dispoñibles aparecerá o estado da túa

solicitude como Pendente e, tras recibir unha notificación cando a solicitude estea

completada (pode tardar varios días), aparecerá como Descargar para obter toda

a documentación asociada.

Instagram

No caso desta plataforma trátase dun proceso sinxelo onde a rede social enviarache un

arquivo en formato Zip con todos os datos da túa conta (fotos, comentarios, información



do teu perfil, etc.) a través dun correo electrónico. Para iso, has de seguir os seguintes

pasos:

• Entrar  na  seguinte  páxina  web  (https://www.instagram.com/accounts/login/?

next=/download/request/), onde terás que rexistrarse e darlle ao botón Seguinte.

• Tamén podes acceder á mesma información en opcións de perfil  do usuario en

Privacidade e seguridade > Descarga de datos.

• Posteriormente, pediranche de novo que confirmes o teu contrasinal e nun prazo

de 48 horas enviaranche a copia de seguridade solicitada ao correo electrónico

asociado ao perfil.

• Finalmente, recibirás un correo electrónico coa ligazón para descargar todos os

datos  asociados  á  túa  conta.  Instagram  recomenda  descargar  a  información

unicamente no teu computador e non noutros dispositivos móbiles.

• Unha vez accedido á ligazón, terás que volver introducir as túas credenciais de

acceso á conta e clicar en Descargar datos.
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Twitter

Esta rede social permite descargar un arquivo que che dá unha visión global de toda a túa

información asociada á  conta,  desde o  teu  primeiro  tweet  ao  último.  Para  obter  esta

información has de seguir os seguintes pasos:

• Acceder a Configuración e privacidade > Conta > Datos e permisos > Os teus

datos de Twitter do perfil  de usuario. Tras introducir o teu contrasinal, poderás

Descargar os teus datos de Twitter:

• Cando  a  descarga  estea  lista  Twitter  enviarache  un  aviso  mediante  unha

notificación, se a solicitude é a través da aplicación móbil, ou a través dun correo

electrónico (á conta asociada ao perfil), no caso de solicitude vía web.

• Finalmente,  na  sección  Descarga  os  teus  datos  de  Twitter tras  pulsar  en

Descargar  arquivo terás  que  introducir  as  túas  credenciais  de  acceso  e

procederase á descarga dun . zip co arquivo da conta de Twitter.



LinkedIn

A funcionalidade de descarga dos datos deberá realizarse desde un computador (non está

dispoñible  na  versión  para  teléfonos  móbiles).  Para  descargalos,  deberás  seguir  os

seguintes pasos:

• Acceder á opción de Axustes e privacidade dentro do teu perfil:

• Posteriormente, seleccionar a opción de Privacidade > Como utiliza LinkedIn os

teus datos > Obter unha copia dos teus datos:

• Tras seleccionar o tipo de descarga de datos que desexas (exhaustiva ou algo en

concreto), marca a opción Solicitar arquivo.

• Por último, cando o arquivo estea dispoñible recibirás un correo á dirección de

correo electrónica asociada á conta de LinkedIn coa ligazón á descarga.

Dispoñer dunha copia de seguridade dos teus datos de redes sociais resultará moi útil

sobre  todo  se  queres  eliminar  algunha  das  túas  contas,  xa  que  terás  unha  copia

dispoñible de todas as túas imaxes, vídeos, comentarios, interaccións, etc. que fuches

compartindo ao longo do tempo para non perder a información asociada.



Ademais, realizar este exercicio de descarga dos datos de redes sociais pode axudar a

concienciar aos seus usuarios da cantidade de información que se está expoñendo

nas redes sobre as súas vidas, proceder así á eliminación daquela información que

considere máis sensible e actuar de forma máis precavida en futuras publicacións.

Fonte:Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del INCIBE
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