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IN DEZE EDITIE...

• Jouw informatie
• Jouw toestel wissen
• SIM / Externe opslagkaarten

Jouw Mobiel Toestel wegdoen
Overzicht

Mobiele toestellen, zoals smartphone en tablets, blijven
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innoveren aan een snel tempo. Hierdoor vervangen
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velen hun mobiel toestel gemiddeld na 18 maanden.
+ChrisCrowley) is een consultant in het
Washington, DC-gebied. Hij is hoofdinstructeur
Helaas vervangt de meerderheid hun mobiel toestel
bij het SANS Instituut voor de cursussen Mobile
zonder na te denken over de persoonlijke informatie
Device Security en Ethisch Hacken (SEC575) en
op hun oude toestel. In deze nieuwsbrief hebben we
auteur van de cursus Incident Response Team
Management (MGT535).
het over de types persoonlijke informatie dat op jouw
mobiel toestel staat en hoe je het veilig verwijdert
wanneer je het toestel terugbrengt of wegdoet. Indien
het toestel van jouw werkgever is, of bedrijfsinformatie bevat, vraag dan aan jouw leidinggevende wat de backup
en buiten gebruik procedures zijn vooraleer je onderstaande stappen volgt.

Jouw persoonlijke informatie

Mobiele toestellen bevatten veel meer gevoelige informatie dan je denkt, zelfs meer dan op jouw computer. De
onderstaande lijst biedt een overzicht van de verschillende types informatie dat een mobiel toestel kan bevatten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De plaatsen waar je werkt, leeft en vaak bezoekt
Contactgegevens van iedere contactpersoon in jouw adresboek, waaronder familie, vrienden en collega’s
Jouw gespreksgeschiedenis, waaronder inkomende, uitgaande en gemiste oproepen
Tekst- en spraakberichten
Chatsessies van toepassingen als spelletjes en sociale media
Locatie geschiedenis gebaseerd op GPS-coordinaten of GSM toren historiek
Web browsing geschiedenis, cookies en in cache opgeslagen pagina’s
Persoonlijke foto’s, video’s, opgenomen audio en e-mails
Opgeslagen wachtwoorden en toegang tot persoonlijke gebruikersaccounts, bijvoorbeeld online
bankieren of e-mail
Toegang tot foto’s, bestanden of informatie opgeslagen in de cloud
Informatie over jouw gezondheid, als hartslag, bloeddruk of voeding
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Jouw toestellen wissen

Zoals je ziet, is er heel wat gevoelige informatie
aanwezig op jouw mobiel toestel. Ongeacht de manier
waarop je jouw mobiel toestel wegdoet, of je het
wegschenkt, weggeeft aan een familielid, herverkoopt
of zelfs het weggooit, je moet eerst jouw gevoelige
informatie verwijderen. Zelfs wanneer je jouw mobiel
toestel terugbrengt of inruilt voor een nieuw toestel.
Doe je dit niet, dan kan diegene die jouw mobiel toestel
ontvangt jouw gegevens makkelijk raadplegen. Maak
eerst een backup, inclusief foto’s, video’s en elke
andere informatie alvorens je jouw gegevens wist.
Eens je toestel is gewist, kan je jouw gegevens op dat
toestel niet meer herstellen.

Wanneer je een mobiel toestel
wegdoet, doe dan een factory reset en
verwijder de SIM of SD-kaarten van
jouw toestel.

Eens je een backup hebt gemaakt van jouw gegevens,
dan moet je de gegevens nog veilig verwijderen. Het
verwijderen van bestanden, foto’s of gegevens is
onvoldoende. Verwijderde gegevens kan je makkelijk
herstellen door gratis tools te gebruiken, die je
eenvoudig vindt op het Internet. In de plaats hiervan wil je de gegevens veilig van jouw toestel verwijderen, ook
bekend onder de term wiping. Hiermee wordt de informatie overschreven waardoor het niet kan worden hersteld.
De makkelijkste en veiligste manier om dit te doen is via de ‘factory reset’ functie. Hierdoor wordt het toestel in de
originele staat gezet, zoals wanneer je het toestel kocht. De factory reset functie verschilt per toestel, hieronder
worden de stappen beschreven van de drie meest populaire toestellen.
•
•
•

Apple iOS Toestellen: Instellingen | Algemeen | Stel opnieuw in | Wis alle inhoud en instellingen
Android Toestellen: Instellingen | Privacy | Fabrieksinstellingen terug
Windows Phone: Instellingen | Info | Fabrieksinstellingen

Indien je meer vragen hebt over hoe je een factory reset moet uitvoeren, raadpleeg dan jouw gebruikershandleiding
of ga naar de website van de fabrikant. Onthoud dat gewoon jouw gegevens te verwijderen niet voldoet want het
kan makkelijk worden hersteld.

SIM & Externe opslagmedia

Niet enkel moet je denken aan de gegevens op jouw toestel , maar je moet ook nadenken over wat je doet met
jouw SIM (Subscriber Identity Module) kaart. Een mobiel toestel vereist een SIM-kaart om er een mobiele telefoon
te maken of een data connectie te leggen. Wanneer je een factory reset doet, zal de SIM-kaart informatie over
jouw account blijven bevatten. Indien je jouw telefoonnummer houdt en een nieuw toestel wil gebruiken,vraag
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dan aan de verkoper of jouw SIM-kaart kan worden overgezet. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld wanneer jouw
nieuw toestel een andere grootte van SIM-kaart gebruikt,bewaar dan jouw oude SIM-kaart en vernietig het dan
zodat het niet kan worden hergebruikt.
Sommige mobiele toestellen gebruiken een aparte SD (Secure Digital) kaart voor extra opslag. Deze
opslagkaarten bevatten vaak afbeeldingen, smart phone apps en andere gevoelige gegevens. Vergeet niet
om externe opslagkaarten eerst te verwijderen van jouw toestal (bij sommige toestellen, zijn de SD-kaarten
verborgen in het batterij gedeelte van het toestel, vaak onder de batterij).Deze kaarten kunnen hergebruikt
worden in een nieuwe mobiele toestellen, of kunnen worden gebruikt als opslag in jouw computer via een USBadapter. Indien je de SD-kaart niet kunt hergebruiken, doe dan als met jouw SIM-kaart en vernietig de kaart.
Indien je nog vragen hebt over de stappen in deze nieuwsbrief, ga dan naar de winkel waar je het hebt gekocht
en vraag hulp van een getrainde technieker. Ten slotte, als je jouw mobiel toestel wil weggooien, denk dan het
weg te schenken. Er zijn verschillende goede doelen die gebruikte mobiele toestellen aanvaarden.

Meer Weten?

Ga naar http://www.securingthehuman.org om je te abonneren op de maandelijkse OUCH! Security awareness
nieuwsbrief, toegang te krijgen tot het OUCH! archief en kom meer te weten over SANS security awareness
oplossingen.

Nederlandse Editie

Cegeka is een full-service ICT-bedrijf: u kan bij ons terecht voor advies, detachering, softwareontwikkeling, bouw
van websites, on-site en remote beheer van ICT-infrastructuur en outsourcing. Voor meer informatie:
http://www.cegeka.com of volg ons op Twitter via @cegeka.

Extra informatie
NIST SP800-88 Rev. 1:		

http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-88-rev1/sp800_88_r1_draft.pdf

OUCH! Backups:		

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#september2013
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