
Novas guías! Configura os teus dispositivos
Android e iOS para que estean ciberseguros

Porque  non  sabes,  porque  che  dá  preguiza,  porque  non  tes  tempo…  non  vale

ningunha escusa! Os dispositivos móbiles hai que protexelos si ou si para evitar

riscos  e  problemas  de  ciberseguridade.  E  para  axudarche  neste  labor  dunha

maneira sinxela e rápida, desenvolvemos unhas guías que che facilitarán a vida.

Cunhas  configuracións  básicas,  o  teu  dispositivo  e  a  información  que  contén

estarán  a  salvo.  Non  deixes  de  botarlles  unha  ollada  e  compárteas  cos  teus

coñecidos!

“O ciclo de vida seguro dos dispositivos móbiles” (https://www.osi.es/es/guia-para-

configurar-dispositivos-moviles),  así  denominamos  ás  guías,  desenvolvidas  para  ti,  co

obxectivo de que aprendas a configurar os teus dispositivos móbiles desde 0, tanto se

teñen sistema operativo Android, coma se é iOS. Nelas atoparás información tan útil como

necesaria:

• Primeiros pasos: como proceder se temos un móbil novo.

• Que facer para que ninguén o use sen o teu permiso.

• Precaucións a ter en conta coas conexións.

• Medidas de protección básicas contra virus e fraudes.

• Como protexer a información almacenada.

• Consellos en canto ao uso de aplicacións.

• Como actuar en caso de perda ou roubo.

• Que debes facer se vas desfacerche do dispositivo.
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Se  tes  dúbidas  sobre  a  información  que  conteñen  as  guías,  lembra  que  tes  á  túa

disposición  a  Liña  de  Axuda  en  Ciberseguridade  (https://www.osi.es/es/atencion-

telefonica) mediante o teléfono gratuíto 017.

En  calquera  caso,  pensa  que  o  inmenso  abanico  de  posibilidades  que  ofrecen  os

smartphones e tablets fai que cada vez estean máis estendidos estes dispositivos entre

os  usuarios.  Con  todo,  non  están  exentos  de  riscos  xa  que,  por  exemplo,  pódense

estragar, ser roubados ou mesmo perderse, derivando na perda e control da información

que se ten almacenada neles.

Ademais, se te detés uns segundos para pensar, poderás darche conta de todo o que os

teus dispositivos coñecen sobre ti: quen son os teus contactos, aplicacións que utilizas,

lugares favoritos que frecuentas, páxinas web que visitas, credenciais que utilizas para

acceder ás túas contas, fotografías e vídeos que gravas, etc.

Por  tanto,  que  crees  que  pasaría  se  alguén  accede  a  esa  información  sen  o  teu

consentimento? Ou se perdes ou che rouban o dispositivo? Ou se se estraga?

Non te arrisques e consulta estas guías, coas que aprenderás a usar e configurar os teus

dispositivos de forma segura,  tendo en conta unha serie de consideracións básicas e

protexendo sempre a túa información para que, pase o que pase, non a perdas nin estea

dispoñible para terceiros que tenten consultala.

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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