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Maandelijkse Security Awareness nieuwsbrief voor Computergebruikers

Top Tips voor veilig gebruik van Social Media
Overzicht

Social media sites zoals Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zijn geweldige middelen om mensen over de
hele wereld te kunnen ontmoeten, met hen te interacteren en te delen. Maar al deze macht gaat gepaard met risico’ s, niet
alleen voor u maar ook voor uw familie, vrienden en werkgever. In deze nieuwsbrief gaan we in op de belangrijkste stappen
om veilig en optimaal gebruik te kunnen maken van social media.

Posting

Wees voorzichtig en denk goed na voor het posten. Alles wat u post zal waarschijnlijk op een gegeven moment openbaar
worden, met alle gevolgen van dien voor uw reputatie en toekomst, inclusief waar u naar school kunt gaan of de banen
die u kunt krijgen. Als u niet wilt dat uw familie of baas het ziet, kunt u het waarschijnlijk beter niet plaatsen. Wees u
ook bewust van wat anderen over u posten. Wellicht moet u anderen vragen om wat ze over u delen te verwijderen.

Privacy

Vrijwel alle social media sites hebben ruime privacyopties, stel deze waar mogelijk in werking. Moet de site
bijvoorbeeld echt je locatie kunnen volgen? Daarnaast kunnen privacyopties verwarrend zijn en vaak veranderen.
Maak het een gewoonte om ze regelmatig te controleren en te beoordelen of ze werken zoals je dat verwacht.

Wachtwoordzin

Beveilig uw social media account met een lange, unieke wachtwoordzin. Een wachtwoordzin is een wachtwoord dat
bestaat uit meerdere woorden, waardoor het voor u gemakkelijk is om deze te typen en te onthouden, maar moeilijk
voor cyber aanvallers om te raden.

Uw account afschermen

nog beter, schakel twee factor authenticatie in op al uw accounts. Wanneer u zich op uw account moet inloggen
voegt dit een eenmalige code toe naast uw wachtwoord. Dit is eigenlijk heel eenvoudig en is een van de krachtigste
manieren om uw account te beveiligen.

Scams

Net als in e-mail proberen slechteriken u te bedriegen of te misleiden met social media berichten. Ze kunnen bijvoorbeeld
proberen uw wachtwoord of creditcardgegevens te ontlokken. Wees voorzichtig met waar u op klikt: als een vriend u
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een merkwaardig bericht stuurt of niet klinkt zoals hij gewoonlijk klinkt, kan het een cyberaanvaller zijn die doet alsof hij
uw vriend is.

Gebruiksvoorwaarden

Ken de gebruiksvoorwaarden van de sites. Alles wat u plaatst of uploadt kan eigendom worden van de site.

Werk

Als u iets over uw werk wilt posten, neem dan eerst contact op met uw leidinggevende om er zeker van te zijn dat het
toegestaan is om de informatie publiekelijk te delen.

Volg deze tips om te profiteren van een veel veiliger online ervaring.  Voor meer informatie over het veilig gebruik van social
media sites of om ongeautoriseerde activiteiten te melden, raadpleegt u de beveiligingspagina van uw social media site.

Over Cegeka Groep

Cegeka is een onafhankelijke ICT–dienstverlener die klanten in heel Europa helpt met hun digitale transformatie, agile
ontwikkeling, trusted cloudoplossingen en 24/7 managed services. Cegeka heeft vestigingen in België, Duitsland, Frankrijk,
Italië, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. Cegeka heeft 3.600 medewerkers. In
2015 realiseerde Cegeka Groep een omzet van 368 miljoen euro. Bezoek www.cegeka.com voor meer informatie.
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Hulpmiddelen
Wachtwoordzinnen:				https://www.sans.org/u/B6E
Tweestapsverificatie:

			https://www.sans.org/u/B6J

Online kinderen van vandaag beveiligen:

https://www.sans.org/u/B6O

Uw login afsluiten:				https://www.lockdownyourlogin.org/
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