


Queremos compartir con vós o 017, un número curto de
teléfono de axuda en ciberseguridade que o Goberno pon
en marcha a través do Instituto Nacional de
Ciberseguridade (INCIBE).

O 017 centraliza os servizos de atención telefónica que
ofrece INCIBE relativos a dúbidas ou consultas sobre
ciberseguridade que o Goberno pon en marcha a través
do Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE).

O servizo está dispoñible todos os días do ano, en
horario de 9 a 21 horas, é confidencial, ten alcance
nacional e está dirixido entre os seus públicos principais
menores e o seu contorno (familia, profesorado,
profesionais que traballan no ámbito do ou da menor ou a
protección online ligada a este público).

Como axuda a menores de idade? Calquera día do
ano, en horario de 9 a 21 horas, pódese contactar co 017
e recibir asesoramento ou trasladar calquera consulta
relacionada co uso da tecnoloxía e os dispositivos
conectados. Un equipo multidisciplinar experto en
psicoloxía, seguridade IT e asesoramento legal,
proporciona asistencia psicosocial e consello preventivo e
de resposta a dúbidas e conflitos online a calquera
persoa adulta ou menor de idade.

Con que características conta o 017? É un servizo
público, de alcance nacional, gratuíto, confidencial,
accesible e con carácter permanente. Ao ser un número
curto, adecuado á súa fin social, a poboación pode
recoñecelo facilmente.

Ademais, proporciona unha resposta única e integral:
equipos en dous niveis de especialización proporcionan
asistencia e orientación ás persoas usuarias. Á súa vez,
os incidentes de ciberseguridade que sexan reportados
polas persoas usuarias abordaranse en coordinación co
Equipo de Resposta a Incidentes de Seguridade,
INCIBE CERT.

Do mesmo modo, dispoñemos de numerosos contidos
informativos e didácticos sobre Ciberseguridade para
menores, familias e persoal educativo que vos
convidamos a coñecer na nosa web e que podemos
adaptar e facilitarvos para facer máis sinxela esta
importante tarefa de divulgar a Ciberseguridade.

Ofrecemos igualmente a imaxe adaptada a distintos
medios e canles para a súa difusión:

Coñece mellor o 017 a través deste vídeo:

Queremos contar coa vosa colaboración para que este
número se convirta nunha referencia para o voso
colectivo e que forme parte das vosas vidas como algo
cotián, axudando a promover unha cultura da
Ciberseguridade na poboación menor e o seu contorno
próximo. A través do 017 as familias e profesionais da
educación recibirán asesoramento psicosocial, técnico e
legal sobre situacións de risco e conflitos de menores en
Internet, en temas como o uso excesivo de pantallas,
redes sociais e videoxogos; ciberacoso; comunidades
perigosas; mediación e control parental e privacidade e
reputación online, entre outros.

A través deste comunicado pretendemos facilitarvos
materiais para a difusión do 017 a través das vosas
diferentes canles, poñendo á vosa disposición diferentes
formatos audiovisuais para poder difundir en cada unha
das plataformas sociais, tales como vídeos, banners,
audios ou logos.

A túa axuda en Ciberseguridade

Toda a información ao teu alcance
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