MIND
YOUR
STEP

www.mindyourstep.info

Privacy

5 tips die je helpen om privacybewust te zijn

Wist je dat..
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		 Maak gebruik van CTRL ALT DELETE + ENTER bij het

		

•

20% van de Nederlanders zijn wachtwoorden naar zichzelf
mailt?

•

de mens de zwakste schakel is als het gaat om informatie- en
privacybescherming?

•

wanneer je je computer niet vergrendeld, dit overeenkomt met
het open laten staan van je achterdeur? Iedereen kan 		
binnensluipen.
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•

je identiteitskaart geen visitekaartje is?
‘malvertising’ (online advertenties die virussen verspreiden) op
veel bezochte websites voorkomen en de advertenties lijken op
die van bekende adverteerders?
een goed wachtwoord spelfouten bevat?

•

‘https’ en het slotje in de websitebalk erop wijzen dat de
informatie versleuteld wordt?

•

je met een VPN-verbinding het internetverkeer omleid via een
versleutelde, en dus beveiligde internetverbindinging?

•

een ‘wachtzin’ complexer en daardoor veiliger is dan een
‘wachtwoord’?
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verlaten van je werkplek, al is het om een printje op
te halen. Een korte blik kan voor kwaadwillenden genoeg
zijn om op een later tijdstip (onopvallende) schade aan te
richten.

Controleer altijd de links die in e-mailberichten staan.
Het kan zijn dat deze links verwijzen naar een hele andere
website. Door met je muis op de link te gaan staan krijg je
het URL-adres te zien.

Voorkom bij gebruik van onbeveiligde printers, dat
documenten die je print tussen de printjes van anderen
terecht komen. Loop direct naar de printer wanneer je iets
hebt afgedrukt.				

		
		

Waak voor bellende oplichters die uit naam van een bedrijf
om je inloggegevens vragen. Via deze inloggegevens
proberen zij achter je (identiteits)gegevens te komen.

		
		

Laat apps en websites je accountgegevens niet 		
automatisch invullen. Dit verkleint het risico dat anderen
toegang hebben tot je accountgegevens.

Meer weten?
Bezoek onze website www.mindyourstep.info
voor meer tips en tricks op privacy- en
informatieveiligheidsvlak. Of neem direct
contact op met Marijn Berndes via
marijn@soulmade.nl of door te bellen naar
0162-430345.

