
Tờ thông tin

Bảo vệ thông tin của quý vị

Thông tin cá nhân là bất cứ chi tiết nào xác định danh tính của quý vị. Những chi tiết này 
có thể là tên, họ, địa chỉ, ngày sinh, nơi làm việc hoặc chi tiết tài chính của quý vị.

Tại sao bảo vệ thông tin cá nhân lại quan trọng?

Bảo vệ thông tin cá nhân là điều quan trọng là vì người khác có thể dễ 
dàng sử dụng thông tin này để mạo danh quý vị. Trường hợp này gọi 
là đánh cắp danh tính. 

Tôi có thể bảo vệ thông tin của tôi bằng cách nào?

Sử dụng mật khẩu khó giải

Cài đặt bảo mật
Kiểm tra ‘tài liệu hướng dẫn 
trợ giúp’ của trang mạng hoặc 
ứng dụng quý vị sử dụng để 
đổi chi tiết cài đặt bảo mật.

Biết nhận ra trò lừa đảo
Những kẻ phạm pháp có 
thể sử dụng các trò lừa 
đảo để tìm cách ăn cắp 
tiền hoặc chi tiết cá nhân. 

Truy cập www.scamwatch.gov.au  
để tìm hiểu thêm về cách nhận ra trò lừa 
đảo.

Chỉ mua sắm tại các trang mạng 
bảo đảm an toàn

Trang mạng bảo đảm 
an toàn sẽ có chữ 
“https” hoặc dấu hiệu 
ổ khóa ở đầu địa chỉ 
trang mạng.

Sử dụng chữ in và chữ 
thường, số và ký hiệu 
bàn phím.

Cài đặt vị trí
Tránh chia sẻ thông tin về vị trí. Tắt GPS 
trên thiết bị của quý vị nếu không cần 
sử dụng nó.
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Hình ảnh và video cũng như chữ có thể làm lộ thông tin cá nhân.



Các gợi ý hàng đầu của ThinkUKnow để 
bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị

• Đọc kỹ các điều khoản và điều kiện trước khi đồng ý với bất cứ điều gì. 

• Cẩn thận không bấm vào các dòng liên kết trong email đáng ngờ – xóa chúng ngay. 

• Không cho ai biết địa chỉ email hoặc số điện thoại trừ phi quý vị biết thông tin đó sẽ 
được sử dụng như thế nào. 

• Bảo đảm quý vị sử dụng mật khẩu khó giải.

• Hãy nhớ – nếu thấy khó tin thì không nên tin! 

Truy cập www.thinkuknow.org.au để biết thêm thông tin và gợi ý!
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