
 
Cùng nhau suy nghĩ về thông tin chia sẻ với người 

khác bằng internet ！ 

  

Bản thực hành dành cho bố mẹ và trẻ em！Kĩ thuật số・Quyền công dân(2)  

ー Bản sử dụng mạng xã hội ー 



Bạn thường bảo vệ sự riêng tư khi sử dụng internet  
bằng cách nào ? 



  Sự riêng tư là gì  

Là những thông tin về 

cuộc sống của bản thân, 

thông tin cá nhân, gia đình 

và những bí mật mà chỉ 

bản thân mình biết. 

 

Và là quyền lợi để những 

người khác không đem 

những thông tin này ra bàn 

tán, xâm phạm. 



Thông tin cá nhân là gì  

Là những thông tin dựa vào đó có 
thể xác nhận ra bạn 

Cụ thể là những thông tin như dưới 
đây. 

 
・Họ tên 

・Địa chỉ 

・Ngày tháng năm sinh 

・Số điện thoại 

・Tên trường học 

・Họ tên của gia đình 

・Hình ảnh cá nhân 



 
Những gợi ý để bảo vệ quyền riêng tư 

Kiểm tra phần cài đặt quyền riêng tư của các ứng 
dụng. Tại phần cài đặt này có thể xác nhận về việc 
mình có đang cho phép ứng dụng này có quyền tiếp 
cận thông tin cá nhận hoặc cung cấp thông tin cá 
nhân của bản thân mình hay không. 

Chỉ cần nhìn vào điều khoản sử dụng và chính sách 
sử dụng quyền riêng tư là có thể xác nhận được tại 
mục này, có ghi chép điều khoản sử dụng thông tin 
cá nhân và lí lịch sử dụng internet hay không ?   



Ý thức về việc sẽ để lại tung tích khi sử dụng internet 

• Tại mạng xã hội, những dữ 
liệu khi sử dụng, và quyền 
riêng tư cá nhân có thể sẽ bị 
lưu trữ.   

• Chính vì vậy khi sử dụng 
internet cố gắng đừng để 
thông tin cá nhân, quyền riêng 
tư của bản thân mình và 
những người xung quanh bị 
rò rỉ. 



Khi gặp khó khăn, có thể trao đổi đến cổng tư vấn  

bằng tiếng nước ngoài. 

                    

Tác giả：Imado Tamami Biên tập tranh ảnh：Maeda Suhiro 

Sản xuất：Tỉnh Shimane Bộ phận môi trường đời sống và tiêu dùng Phòng bảo hộ Tokura Shino 
Tài liệu tham khảo Common Sense Education https://www.commonsense.org/education/ 

Nghiêm cấm các hành vi chỉnh sửa, đăng tải lại, sao chép nội dung một phần hoặc toàn bộ nếu không nhận được sự đồng ý sử dụng bản quyền. 

  

Trung tâm Onestop tư vấn tổng hợp cộng sinh 

                  đa văn hóa Shimane 
    

            （Trung tâm Quốc tế Shimane) 

          Số điện thoại chuyên dùng tư vấn  

                               070-3774-9329                                                                                                                                                  

 

 

Đường dây tư vấn nhân quyền bằng 

tiếng nước ngoài (Bộ ngoại giao) 

  

Dịch vụ Navi 

 0570-090911 
  

Thứ 2 ~ thứ 6  9:00～17:00 （trừ ngày lễ, ngày nghỉ cuối năm và đầu năm mới) 


