
Sanytol non está a ofrecer por correo 

electrónico mostras gratis de toallitas 

desinfectantes 
 

Detectouse unha campaña de envío de correos electrónicos nos que, utilizando a imaxe 

da marca Sanytol, ofrécense mostras gratuítas das súas  toallitas desinfectantes. O 

obxectivo é que o usuario rexistre os seus datos persoais para múltiples fins comerciais, 

sen que sexa consciente diso. 

 

Recursos afectados 

Calquera usuario que reciba un correo electrónico ofrecéndolle mostras gratuítas de 

toallitas Sanytol e facilite os seus datos persoais 

 

Solución 

Se fuches vítima deste engano: 

 

Para evitar este tipo de enganos, a mellor recomendación é non introducir NUNCA datos 

persoais, de contacto, nin bancarios, en promocións online de dubidosa reputación ou 

que che chegaran sen solicitalo previamente, como neste caso. 

 

En caso de dúbida, recoméndase consultar directamente coas empresas implicadas. Na 

maioría das ocasións, estas empresas teñen perfís en redes sociais (Facebook, Twitter 

e Instagram) aos que se pode recorrer para consultar dúbidas sobre supostas ofertas, 

promocións ou agasallos. 

 Vixía regularmente que información túa circula por Internet para de tectar se os 

teus datos privados están a ser utilizados sen o teu consentimento. 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) 

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/11/06/egosurfing-que-sabe-internet-de-nosotros
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. A Axencia Española de 

Protección de Datos proporciónache as pautas debidas para que os poidas 

exercer. 

 Denuncia a situación ante a Axencia Española de Protección de Datos e/ou ante 

as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (FCSE). 

 Permanece atento/a ante posteriores correos electrónicos, xa que é posible que 

che soliciten novos datos, por exemplo o teu número de teléfono, datos bancarios 

ou un perfil de consumo. Non contestes e elimina esas mensaxes. 

Para evitar este tipo de enganos, a mellor recomendación é non introducir NUNCA 

datos persoais, de contacto, nin bancarios, en promocións online de dubidosa 

reputación ou que che chegaran sen solicitalo previamente, como neste caso. 

 

En caso de dúbida, recoméndase consultar directamente coas empresas 

implicadas. Na maioría das ocasións, estas empresas teñen perfís en redes sociais 

(Facebook, Twitter e Instagram) aos que se pode recorrer para consultar dúbidas sobre 

supostas ofertas, promocións ou agasallos. 

 

Detalles 

A fraude empeza co envío de correos electrónicos de spam utilizando sen a súa 

autorización a imaxe da marca Sanytol, e ofrecendo rexistrarse para recibir mostras 

gratis de toallitas desinfectantes da devandita marca. O actual contexto de crise sanitaria 

por Covid-19, e a preocupación pública polos produtos de limpeza e desinfección, fai que 

aumente o volume de usuarios/ as que poderían verse afectados por esta campaña. 

 

Se se fai clic na ligazón achegada no devandito correo electrónico, chégase a unha web 

que emprega a imaxe da marca Sanytol, sen a súa autorización, para solicitar datos 

persoais dos usuarios, cunha presumible finalidade comercial. Hai que destacar que 

aínda que na devandita web facilítase información legal acerca da suposta promoción, o 

seu aspecto visual promove a confusión e o engano do usuario/a. 



 

 

No caso de facilitar a dirección de correo electrónico, a páxina solicitaranos información 

persoal e de contacto e ofreceranos outras supostas promocións. 

 



 

Por último, tras completar os datos solicitados, ofrécenos un novo abanico de 

promocións fraudulentas, como no caso de vales desconto ou tarxetas regalo de 

coñecidas marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


