
 Trang thông tin 

Bảo vệ thông 
tin của bạn

Thông tin cá nhân là bất cứ thông tin nào giúp nhận ra bạn

Có thể bao gồm:

• Họ và tên của bạn
• Địa chỉ
• Ngày sinh
• Nơi làm việc
• Thông tin tài chính

Thông tin cá nhân có thể được tiết lộ 
trong hình ảnh, video và văn bản.

 Tại sao việc bảo vệ thông tin cá nhân là quan trọng? 
Điều này rất quan trọng vì người khác có thể dễ dàng 
sử dụng những thông tin cá nhân để đóng giả bạn. 
Đây được gọi là hành vi trộm cắp danh tính.
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Thông tin trong trang thông tin 
này được xây dựng với sự hỗ 
trợ của ThinkUKnow Australia 

Thiết lập bảo mật
Kiểm tra ‘hướng dẫn trợ giúp’ 
cho trang web hoặc ứng dụng 
bạn đang sử dụng để thay đổi 
cài đặt bảo mật.

Cài đặt vị trí
Tránh chia sẻ thông tin về vị trí. 
Tắt GPS trên thiết bị của bạn nếu 
bạn không có nhu cầu sử dụng.

Biết cách phát 
hiện lừa đảo
Tội phạm có thể cố gắng ăn cắp 
tiền hoặc các thông tin chi tiết 
cá nhân bằng cách sử dụng các 
hành vi gian lận.

 Các lời khuyên hữu ích  để bảo 
vệ thông tin cá nhân của bạn.
• Đọc kỹ các điều khoản và điều kiện trước khi đồng ý với bất kỳ điều gì.
• Lưu ý cẩn thận để không nhấp chuột vào các liên kết trong các email 

đáng ngờ – hãy xóa chúng ngay lập tức.
• Không cung cấp địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn trừ 

khi bạn biết thông tin đó sẽ được sử dụng như thế nào.
• Đảm bảo sử dụng mật khẩu phức tạp.
• Lưu ý – nếu có gì đó có vẻ khó tin thì thực tế có thể là như vậy!

Sử dụng một mật 
khẩu phức tạp
Sử dụng chữ hoa và chữ thường, 
số và ký hiệu bàn phím.

Chỉ mua sắm trên các 
trang web an toàn
Một trang web an toàn sẽ có 
“https” hoặc biểu tượng ổ khóa 
ở đầu địa chỉ web.

Tôi có thể bảo vệ thông tin của mình như thế nào? 

Đối tác của chúng tôi




