
Lượng dữ liệu lớn được 
thu thập từ đâu ? 

  

Bản thực hành dành cho bố mẹ và trẻ em！Kĩ thuật số・Quyền công dân(4)  

ー Bản sử dụng mạng xã hội ー 



 
Nếu như bạn là người phát triển trò chơi và các ứng 
dụng dành cho trẻ em cấp 2, thì bạn sẽ muốn thu thập 
những thông tin như thế nào ? 



•Học sinh cấp 2 thường sử 

dụng những ứng dụng nào ? 

 

•Học sinh cấp 2 thường chơi 

những game nào ? 

 



Các doanh nghiệp thông 

thường sẽ muốn thu thập 

thông tin cá nhân của 

những người có vẻ yêu 

thích các sản phẩm mà họ 

muốn bán hoặc các sản 

phẩm mới mà họ muốn 

tạo ra. 

Và dựa vào các thông tin 

cá nhân đó, các doanh 

nghiệp sẽ biết được bạn 

thích gì và cần gì. 



Vậy thì bằng cách nào các công ty biết được thông tin cá 

nhân cũng như các thứ mà học sinh cấp 2 muốn mua ? 



・Làm bảng khảo sát  

・Tặng sản phẩm dùng thử 

・Tặng quà khi thực hiện các chiến dịch quảng cáo    

bằng hình thức like vào bài viết hoặc chia sẻ 

・Cho phép sử dụng các dịch vụ miễn phí 



Bạn có biết các dữ liệu nào sẽ bị thu thập không ? 

Những dữ liệu đó đã bị thu thập từ khi nào bạn có biết 
không ? 



Các doanh nghiệp thông thường sẽ muốn biết khách 

hàng của mình xem các trang web như thế nào ?  

Khi sử dụng internet thì sẽ làm những gì ?  

Khách hàng đang muốn mua các sản phẩm như thế 

nào ? 



 

•Ví dụ như lí lịch tìm kiếm, thông tin 

cá nhân đã nhập khi muốn nhận các 

sản phẩm dùng thử hoặc tham gia 

các chiến dịch khuyến mãi. 

•Lí lịch mua sắm trên internet, và 

thông tin đã đăng kí khi sử dụng các 

ứng dụng miễn phí. 

 



•Cố gắng xác nhận lại phần cài 

đặt quản lí quyền riêng tư ! 

•Hầu như các ứng dụng đều có 

phần thiết lập quyền riêng tư để 

có thể từ chối hoặc giới hạn 

thông tin cá nhân bị thu thập. 

•Có thể từ chối đối với các yêu 

cầu truy cập đến địa chỉ liên lạc, 

vị trí định vị của cá nhân cũng 

như thông tin cá nhân của bản 

thân. 



•Cố gắng giới hạn về nội dung chia sẻ ! 

 

•Thận trọng thiết lập quyền giới hạn cũng như việc 
nhập thông tin cá nhân khi cài đặt ứng dụng ! 

 

•Xác nhận chủ trương của quyền riêng tư 

  Kiểm tra kĩ xem thông tin của mình hiện tại đang bị 
sử dụng vào mục đích gì. 

 

•Cố gắng kiểm tra lại các phương pháp để không bị 
thu nhập lí lịch sử dụng internet. 



Phải nhận thức được việc thông tin cá nhận của mình đã 
bị chia sẻ khi nào, ở đâu, và bị chia sẻ như thế nào. 



 
Chúng ta hãy cố 
gắng thận trọng 
về việc sử dụng 
quyền riêng tư 

của cá nhân, bạn 
bè cũng như gia 

đình. 



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) 


