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La seva Empresa ha de tenir en compte que ha arribat una nova generació de mòbils i no pot deixar 
desprotegida la seva informació. Ha d’evitar possibles escletxes de seguretat, produïdes pels mòbils que surten 
de la seva empresa. 

Què és un telèfon intel·ligent? 

Un Smartphone o “telèfon intel·ligent” a la vegada 
que funciona com un mòbil també gaudeix de les 
mateixes característiques que un ordinador personal, 
amb accés a Internet, correu electrònic, xarxes 
socials, etc… Aquests dispositius a més de gaudir de 
certs avantatges, també poden patir certs riscos. Un 
exemple seria el de robatori o pèrdua, però aquest 
fet tindria a més d’altres conseqüències: 
 
ü La possibilitat d’accés a les nostres dades 

personals de la llista de contactes. 

ü L’ús fraudulent de la nostra línia telefònica. 

ü Que introdueixin un virus en el nostre 

dispositiu. 

ü Risc de “phishing”, que ens robin informació 

confidencial per suplantació de la nostra 

identitat. 

ü Accés a la informació per mitjà de Bluetooth o 

Wi-Fi. 

ü Accés a noms d’usuaris i contrasenyes que 

estan emmagatzemades al mòbil m’entres  

s’utilitza Internet. 

ü Que accedeixin tercers a informació protegida 

per la normativa de protecció de dades 

personals. 

Consells que ha de tenir en compte: 

1. Mentalitzi a totes les persones autoritzades, de 
que els nous mòbils no són simples telèfons, això 
significa que han d’aplicar les mateixes mesures de 
seguretat que en qualsevol dels ordinadors de 
l’empresa. 
 

2. El Bluetooth no és en sí mateix insegur, però 
exigeix que s’utilitzi amb cura per a evitar riscos. 
La regla d’or és no acceptar fitxers tramesos per 
aquesta via de fonts poc fiables. 
 

3. Compte quan rebi un missatge amb un text 
estrany i inesperat, el millor és no obrir-lo ni fer 
click on indica. 
 
Modificar el terminal. Els usuaris més avançats 
poden veure’s temptats a modificar el software 
que controla el telèfon, per a treure més partit al 
mòbil o personalitzar-lo al seu gust. 
L’empresa ha d’assegurar-se, mitjançant un 
compromís escrit, de que els seus treballadors no 
poden fer-ho, doncs els riscos són grans. 
 

4. Sincronitzar el mòbil i el PC té una gran avantatge 
de que ambdós et permeten treballar 
indistintament, sabent que contenen el mateix. 
Però té un risc per a la seguretat, i és que cada 
vegada que el treballador surt de l’oficina està 
transportant arreu del món en un simple telèfon 
mòbil, moltíssima informació de l’empresa i 
possiblement de caràcter confidencial. 

ATENCIÓ! 
Es necessari introduir a la seva Empresa una política de seguretat tal i com marca el RDLOPD i donar-la a 
conèixer als treballadors especialment per als que viatgen o treballen fora de les instal·lacions de la seva 
empresa. 

 


