
Perdiches  o  móbil?  Pecha  sesión  nas  túas
contas por prevención

Desde  o  momento  no  que  configuramos por  primeira  vez  un  dispositivo  móbil,

comeza  a  solicitar  información  sobre  nós:  quen  somos,  rutinas,  contactos,

aplicacións  que  nos  gustan,  etc.  Por  non  falar  de  toda  a  información  que  nós

almacenamos neles, como fotos, vídeos, documentos ou mensaxes. Sabendo todo

isto,  que pasaría  se perdésemos o noso dispositivo? Neste artigo veremos que

facer e como desvincular as contas asociadas ao dispositivo

Manter protexida a información almacenada nos nosos smartphones e tablets debería ser

unha prioridade para calquera usuario concienciado. Para iso, debemos levar a cabo unha

configuración  segura  do  mesmo  e  blíndao  con  apps

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/04/15/blinda-tu-smartphone-apps-de-

seguridad-para-tu-dispositivo-movil)  que apliquen unha capa extra de protección. Pero,

que podemos facer se o perdemos (pero temos a esperanza de atopalo) e non estamos

seguros de que a nosa información estea a salvo?

Como  máis  vale  previr  que  curar,  o  máis  seguro  é  desvincular  todas  as  contas

importantes que tivésemos asociadas nel. Este proceso é posible facelo de forma remota

e desde outro dispositivo. Non é moi difícil e desta forma asegurarémonos que a nosa

información persoal non acabe en mans de persoas non desexadas.

Como podes eliminar as contas vinculadas?
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Aínda que depende do servizo que queiras desvincular,  o proceso será moi  sinxelo e

similar na maioría dos casos:

• Desvincular  a  conta  de  Google.  Para  desvincular  a  túa  conta  de  Google  de

calquera dispositivo, só terás que acceder á túa conta de Google, por exemplo,

desde  unha  navegador  web.  Logo  ir  ao  apartado  de  Seguridade  >  Os  teus

dispositivos > Xestionar dispositivos.

Unha vez dentro desa opción, aparecerán todos os dispositivos onde iniciaches sesión

con esa conta.  Pulsando sobre o texto “Máis detalles”,  atoparás a opción de  Pechar

sesión.

Pensa  que  con  esta  conta  de  Google  tes  acceso  a  todos  os  servizos  que  Google

préstache de maneira gratuíta: Drive, Google Fotos, Hangouts, Gmail, Youtube, Google

Play, etc. Por tanto, é fundamental que peches sesión en caso de perda para protexer a

información que neles almacenas.

Lembra  que  Google  tamén  che  permite  bloquear  o  teu  dispositivo  a  través  da  URL:

android.  com/  find,  desta  forma,  ninguén  poderá  utilizar  o  teu  dispositivo.  Úsao

principalmente se crees que non atoparás o dispositivo ou cho roubaron.

• Desvincular a conta de Apple.  Se perdiches o teu dispositivo Apple e queres

protexer a información que contén, para desvincular a túa conta deberás:



• Eliminar  o  dispositivo  da  lista  de  dispositivos  de  confianza.  Para  iso,

bastará con acceder e administrar a túa lista na sección Dispositivos da

túa conta en Apple IDE (https://appleid.apple.com/#!&page=signin).

• Marcar  o  dispositivo  como  perdido  (https://support.apple.com/es-

lamr/HT210515#markaslost).  Así,  o  dispositivo  bloquearase  de  forma

remota  cun  código,  do  mesmo  xeito  que  as  tarxetas  vinculadas  ao

mesmo.

Do mesmo xeito que comentabamos anteriormente para o caso de Google, co Apple IDE

tes acceso a moitos dos servizos que Apple presta, polo que é importante que desvincules

a conta do dispositivo canto antes.

• Desvincular a conta das redes sociais. Todas as redes sociais dispoñen dun

apartado de configuración de seguridade e privacidade. En algunhas, como é o

caso de Instagram ou LinkedIn, bastará con realizar un  cambio de contrasinal

para que a conta desvincúlese de calquera dispositivo. Noutros casos, haberá que

realizar outro tipo de accións que a continuación explicamos:

• Facebook:  ao  acceder  ao  teu  perfil  de  Facebook  desde  calquera

dispositivo, aparecerá rexistrado na sección Seguridade e inicio de sesión

(https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F

%2Fwww.facebook.com%2Fds%2Fpreferences%2F%3Fentry_product

%3Dad_settings_screen%26expand_ad_settings%3D1)

 todos aqueles equipos desde onde iniciaches sesión nalgunha ocasión.

Para desvincular a conta no dispositivo perdido, só debes facer clic na
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icona da dereita dos tres punto e a continuación, seleccionar a opción

Saír.

• Twitter: desde a configuración da conta podes acceder ás sesións que

abrises en distintos dispositivos e pechalas para desvincular a conta. Para

iso,  accede  a  Configuración  e  seguridade  >  Conta  >  Aplicacións  e

sesións.

•  Tik-  Tok:  neste servizo, para desvincular a túa conta dun dispositivo,

necesitarás iniciar sesión noutro dispositivo distinto. Esta rede social tan

popular non permite configurar a seguridade e privacidade da túa conta

desde unha navegador web. Por tanto:

• Unha vez iniciases sesión na app, ve ao teu perfil e fai clic na icona

dos  3  puntos  situado  na  parte  superior  dereita  da  pantalla  para

acceder ao menú Axustes e privacidade.



• A  continuación,  diríxeche  a  Conta  >  Administrar  conta  >

Seguridade  >  Os  teus  dispositivos.  Desde  aquí  poderás

desvincular a túa conta que estea configurada noutros dispositivos.

• Desvincular a conta de aplicacións de mensaxería instantánea:

• WhatsApp: o primeiro será contactar co teu operador de telefonía móbil e

pedir que bloqueen a tarxeta  SIM. Despois, podes:

Un detalle importante é que, se non volves activar a túa conta nun prazo

de 30 días, eliminarase por completo.

• Conectarche á túa conta cunha nova tarxeta SIM para desactivar

WhatsApp no outro dispositivo.

• Outra  opción  é  que  envíes  un  correo  electrónico

(https://faq.whatsapp.com/general/account-and-profile/lost-and-stolen-

phones?category=5245246)  á  compañía  co  texto  “Teléfono
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roubado/extraviado: Por favor, desactiva a miña conta” xunto ao

teu  número  de  teléfono  no  formato  internacional  completo

(https://faq.whatsapp.com/general/contacts/how-to-add-an-

international-phone-number).

• Telegram:  a  desvinculación  de  contas  desde  esta  app  é  moi  sinxela.

Bastará  con  iniciar  sesión  na  navegador  web  ou  outro  dispositivo  e

acceder á opción de Axustes mediante a icona de tres raias situado arriba

á esquerda. Unha vez aí, diríxete a Privacidade e seguridade > Sesións

activas e elixe aquel dispositivo do que queiras desvincular a túa conta.

• Desvincular tarxetas e contas bancarias. Se utilizas contas de Google ou Apple

para realizar pagos, unha vez que desvinculases a túa conta do dispositivo, estas

funcionalidades quedarán deshabilitadas.  Se utilizas  calquera outra conta como

método de pago, consulta co propio servizo como pechar sesión dun dispositivo

extraviado. Por exemplo, en caso de facer uso do servizo Samsung Pay, os pasos

sobre  como  proceder  atoparalos  na  sección  de  preguntas  frecuentes  sobre

seguridade  (https://help.content.samsung.com/csweb/faq/searchFaq.do?

serviceCd=spay&_common_country=ES).

• Outras contas. Ademais dos servizos mencionados, é moi  probable que teñas

outras contas vinculadas no teu dispositivo perdido, como poden ser as seguintes:
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correo electrónico,  servizos  de videochamadas,  compras online,  xogos,  etc.  De

maneira xeral,  a mellor  recomendación para protexer  todas as contas dos teus

dispositivos perdidos é:

• Cambiar o contrasinal de acceso canto antes.

• Consultar na páxina web oficial se dispoñen dalgunha opción para pechar

a sesión noutros dispositivos.

• Como mellorar  a  seguridade para  estar  preparados en  caso de

perda?

Perder o dispositivo móbil  é algo que pode pasarlle a calquera. Para mellorar a nosa

seguridade  e  previr  riscos  maiores,  deberemos  ter  en  conta  as  seguintes  medidas

preventivas:

1. Revisar as contas vinculadas.  De forma periódica, é recomendable revisar as

contas  que  temos  vinculadas  ao  noso  dispositivo.  Deste  xeito,  teremos  maior

control sobre elas e poderemos dalas de baixa moito máis rapidamente.

• En Android, bastará con ir a Axustes > Contas e sincronización.

• Desde iPhone ou iPad, iremos a Axustes > Contrasinais e contas.

2. Utilizar  contrasinais  seguros.  Un  contrasinal  robusta

(https://www.osi.es/es/campanas/contrasenas-seguras/mejora-tus-contrasenas)

sempre protexerá mellor nosas contas que o uso dunha débil fácil de adiviñar.

3. Activar a verificación en dous pasos ou dobre factor sempre que o servizo

permítao  para  engadir  unha  capa  de  seguridade  extra  á  conta

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/02/27/el-factor-de-autenticacion-doble-

y-multipl.

Se crees que non vas atopar o teu dispositivo ou mesmo se se trata dun roubo, entón

lembrámosche  que  tes  outras  funcionalidades  á  túa  disposición  moi  interesante  que

debes coñecer  que che permiten a localización do dispositivo,  o bloqueo e mesmo o

borrado  da  información  que  contén.  Podes  atopar  máis  detalle  sobre  estas
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funcionalidades  en:  Como  actuar  se  me  roubaron  ou  perdín  o  teléfono  móbil?

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2018/07/25/como-actuar-si-me-han-robado-o-he-

perdido-el-telefono-movil)

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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