
BEVEILIG UW AANMELDING 
Maak een lange en unieke wachtwoordzin aan. Een sterke wachtwoordzin is een zin die minstens 12 tekens bevat.

ALS U TWIJFELT, VERWIJDER HET 
Koppelingen in e-mails, tweets, tekstberichten, posts, sociale-mediaberichten en online advertenties zijn de 
eenvoudigste manier voor cybercriminelen om toegang te krijgen tot uw gevoelige informatie. Wees alert en denk na 
voordat u klikt op een koppeling of iets downloadt dat komt van iemand die u niet kent of als het gaat om iets dat u niet 
verwachtte.

HOUD UW MACHINE SCHOON  
Zorg ervoor dat alle software op met het internet verbonden toestellen - met inbegrip van desktopcomputers, 
smartphones en tablets - bijgewerkt is om het risico op ransomware en malware te beperken. Stel uw toestellen in om 
automatisch te updaten of om u te informeren wanneer een update beschikbaar is.

MAAK BACK-UPS 
Bescherm uw muziek, foto’s en andere persoonlijke digitale informatie door een elektronische kopie te maken die u 
veilig bewaart. Als u een kopie hebt van uw gegevens en uw toestel het slachtoffer wordt van ransomware of andere 
cyberbedreigingen, kunt u de gegevens herstellen van een back-up.

DENK NA OVER UW ONLINE AANWEZIGHEID 
Stel telkens als u zich inschrijft voor een nieuwe account, een nieuwe app downloadt, of een nieuw toestel koopt 
onmiddellijk de privacy- en veiligheidsinstellingen in op uw comfortniveau voor het delen van informatie. Bekijk deze 
instellingen regelmatig (ten minste 1 keer per jaar) om na te gaan of deze nog steeds ingesteld zijn op uw comfortniveau.

WEES VOORZICHTIG WANNEER U DINGEN DEELT 
Denk na voordat u online iets plaatst over uzelf en anderen. Denk na over wat datgene dat u plaatst onthult, wie dit kan 
zien en welk effect dit kan hebben op u of anderen. Overweeg een alter ego te creëren die u gebruikt voor online profielen 
om de hoeveelheid persoonlijke informatie die u deelt te beperken.

WEES VERSTANDIG BIJ WIFI HOTSPOTS 
Publieke draadloze netwerken zijn niet veilig, dit betekent dat iedereen potentieel kan zien wat u aan het doen bent op 
uw laptop of smartphone terwijl u verbonden bent. Beperk wat u doet op openbare wifi en vermijd het aanmelden bij 
belangrijke accounts zoals e-mailaccounts en financiële diensten.

UW THUISCOMPUTER BESCHERMEN
Aanbevelingen van Mauser Packaging Solutions Information Security

Het Mauser Information Security Program beheert veel van deze functies voor uw bedrijfsmiddelen. 
Lever uw bijdrage en bescherm uw persoonlijke middelen.


