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Phạm vi áp dụng chính sách/ Scope 

Chính sách này áp dụng với mọi nhân viên làm việc tại trụ sở chính của Tech Town và tại các văn 

phòng đại diện/ This policy applies to the headquater of Tech Town and global representative 

offices 

• Văn phòng làm việc của trụ sở chính: Số 22, đường số 30, Phường Bình An, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Operation office: No 22, 30 Street, Binh An ward, Thu Duc city, Ho Chi Minh city, Viet 

Nam 

• Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn 

- Đại học Đà Nẵng/ VietNam - Korea University of Information and Communication 

Technology  

Địa chỉ: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, 470 Đường Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Quý, quận 

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

Address: University of Danang Urban Area, 470 Tran Dai Nghia Street, Hoa Quy Ward, 

Ngu Hanh Son District, Da Nang 

• Văn phòng đại diện tại Nhật Bản/ Japan Representative: 7F, Honmachi Minami Garden 

City 3-6-1 Kitakyuhojimachi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0057, Japan 

• Văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ/ America Representative: 10802 Capital Ave, Garden 

Grove, CA 92843, United States 
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• Văn phòng đại diện tại Canada/ Canada Representative: 100 City Centre Dr. Unit 206  

Level 1, Mississauga, ON, L5B 2C9, Canada 

 

 

I. PROCESS FLOWCHART  
(note: although presented sequentially, steps may occur concurrently 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report actual or suspected data 

breaches to line manager and 

General Manager 

 

If the incident is IT related  

Manager to report it to the IT 

Help Desk 

 

Carry out urgent containment 

and recovery action to 

minimise harm and data 

exposure 

 

Assess risks associated with 

breach to determine necessary 

steps for further containment 

and response 

 

Consider any legal, regulatory 

or contractual notification 

requirements, as well as need 

to notify data subjects 

 

Implement improvements to 

mitigate risk of future 

occurrence. Evaluate 

effectiveness of response 

 

See examples of reportable 

incidents at Appendix 1.  

Complete Incident Report 

Form at Appendix 2 and send 

to report@techtown.asia 

+84 81 716 0331 

helpdesk@techtown.asia 

 

 

See guidance at Appendix 3 

 

 

See guidance at Appendix 4 

 

See guidance at Appendices 5 

and 6. Information Compliance 

assess requirement to notify the 

Information Commissioner 

(within 72 hours) and data 

subjects using Appendix 7 

Management Information & 

Planning Manager provide 

data breach report to relevant 

managers/committees 

 

1. REPORT   

2. 
CONTAIN

3. ASSESS

4. NOTIFY 

5. 
EVALUATE
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II. TỔNG QUAN/ OVERVIEW 

 

Sự cố bảo mật công nghệ thông tin (CNTT) là một sự kiện thực tế hoặc đáng ngờ có thể ảnh hưởng 

xấu đến tính bảo mật, tính toàn vẹn hoặc tính khả dụng của tài nguyên CNTT do Tech Town sử 

dụng hoặc bất kỳ thông tin nào được xử lý, lưu trữ hoặc truyền tải bởi các tài nguyên đó. Tài 

nguyên CNTT bao gồm máy tính cá nhân, máy chủ, thiết bị lưu trữ và phương tiện cũng như thiết 

bị di động cũng như thông tin được lưu trữ trên chúng. Việc phát hiện kịp thời và xử lý thích hợp 

các sự cố bảo mật này là cần thiết để bảo vệ các tài sản thông tin quan trọng đối với Tech Town, 

Báo cáo thực tế hoặc nghi ngờ 

vi phạm dữ liệu cho người quản 

lý trực tiếp 

Nếu sự cố liên quan đến 

CNTT, quản lý phải báo cáo 

với Bộ phận Trợ giúp CNTT 

Thực hiện hành động ngăn 

chặn và phục hồi khẩn cấp để 

giảm thiểu tác hại và phơi 

nhiễm dữ liệu 

Đánh giá rủi ro liên quan đến 

vi phạm để xác định các bước 

cần thiết để tiếp tục ngăn chặn 

và ứng phó 

Xem xét bất kỳ yêu cầu thông 

báo pháp lý, quy định hoặc hợp 

đồng nào, cũng như nhu cầu 

thông báo cho chủ thể dữ liệu 

Thực hiện các cải tiến để giảm 

thiểu rủi ro xảy ra trong tương 

lai. Đánh giá hiệu quả ứng phó 

Xem ví dụ về các sự cố phải 

báo cáo tại Phụ lục 1. 

Hoàn thành Mẫu báo cáo sự cố 

tại Phụ lục 2 và gửi đến 

report@techtown.asia 

+84 81 716 0331 

helpdesk@techtown.asia 

 

Xem hướng dẫn tại Phụ lục 3 

Xem hướng dẫn tại Phụ lục 4 

Xem hướng dẫn tại Phụ lục 5 

và 6. Yêu cầu đánh giá Tuân 

thủ Thông tin để thông báo 

cho Ủy viên Thông tin (trong 

vòng 72 giờ) và các đối tượng 

dữ liệu sử dụng Phụ lục 7

Quản lý thông tin & lập kế 

hoạch quản lý cung cấp báo 

cáo vi phạm dữ liệu cho các 

nhà quản lý / ủy ban có liên 

quan 

1. BÁO 
CÁO   

2. LƯU 
TRỮ

3. ĐÁNH 
GIÁ

4. THÔNG 
BÁO 

5. DỰ 
ĐOÁN
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bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân, đồng thời tạo điều kiện tuân thủ các luật và quy 

định hiện hành. 

 

An information technology (IT) security incident is an actual or suspected event that may adversely 

impact the confidentiality, integrity, or availability of an IT resource used by Tech Town or any 

information processed, stored, or transmitted by those resources. IT resources include individual 

computers, servers, storage devices, and media, and mobile devices, as well as the information 

stored on them. Prompt detection and appropriate handling of these security incidents are 

necessary to protect information assets critical to Tech Town, preserve personal data privacy and 

confidentiality, and facilitate compliance with applicable laws and regulations. 

 

 

III. MỤC TIÊU/ PURPOSE 

3.1 Mục đích của Quy trình này là chuẩn hóa phản hồi của Tech Town đối với bất kỳ sự cố vi 

phạm dữ liệu cá nhân nào được báo cáo và đảm bảo tất cả các sự cố được quản lý theo quy định 

và pháp luật yêu cầu và hướng dẫn thực hành tốt nhất. 

The purpose of this Procedure is to standardise Tech Town response to any reported personal data 

breach incident, and ensure all incidents are managed in accordance with legal and regulatory 

requirements and best practice guidelines. 

3.2 Việc thực hiện Thủ tục này sẽ đảm bảo rằng:/ The implementation of this Procedure will ensure 

that: 

3.2.1 Sự cố được báo cáo và quản lý đúng cách kịp thời;/ Incidents are reported and 

properly managed in a timely manner; 

3.2.2 Hoạt động bình thường được khôi phục càng sớm càng tốt;/ Normal operations are 

restored as soon as possible; 

3.2.3 Các sự cố được xử lý bởi các nhân viên có kỹ năng và được ủy quyền phù hợp;/ 

Incidents are handled by appropriately authorised and skilled staff members; 

3.2.4 Các sự cố được ghi lại và lập thành văn bản một cách phù hợp;/ Incidents are suitably 

recorded and documented; 

3.2.5 Tác động của vi phạm dữ liệu được hiểu rõ và hành động được thực hiện để ngăn 

chặn thiệt hại thêm;/ The impact of data breaches is understood, and action is taken to 

prevent further damage; 

3.2.6 Các cơ quan và cá nhân bên ngoài được thông báo theo yêu cầu; và/ External bodies 

and individuals are informed as required; and 
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3.2.7 Các sự cố 3.2.7 và phản hồi của Tech Town sau đó được xem xét để xác định các cải 

tiến trong các chính sách và thủ tục (bao gồm cả chính sách này) nhằm giúp giảm thiểu rủi 

ro xảy ra thêm./ Incidents, and Tech Town response, are subsequently reviewed to identify 

improvements in policies and procedures (including this one) to help mitigate the risk of 

further occurrence. 

 

IV. CÁC ĐỊNH NGHĨA/ DEFINITIONS 

4.1 Vi phạm dữ liệu: vi phạm bảo mật dẫn đến việc vô tình hoặc bất hợp pháp phá hủy, mất mát, 

thay đổi, tiết lộ trái phép hoặc truy cập vào dữ liệu cá nhân được truyền, lưu trữ hoặc xử lý theo 

cách khác.’ Ví dụ về vi phạm dữ liệu được nêu trong Phụ lục 1. 

Data breach: a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, 

alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise 

processed.’ Examples of data breaches are included in Appendix 1. 

4.2 Chủ thể dữ liệu: cá nhân có liên quan đến dữ liệu cá nhân. 

Data subject: the individual to whom the personal data relates. 

4.3 Dữ liệu cá nhân: bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người có thể nhận dạng có thể được 

xác định trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Personal data: any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly 

identified. 

4.4 Dữ liệu cá nhân thuộc danh mục nhạy cảm/đặc biệt: các loại dữ liệu cá nhân sau (được quy 

định trong luật bảo vệ dữ liệu) có tính chất đặc biệt nhạy cảm và riêng tư, do đó có nhiều khả năng 

Sensitive/special category personal data: the following types of personal data (specified in data 

protection legislation) which are particularly sensitive and private in nature, and therefore more 

likely to 

• Gây đau khổ và thiệt hại nếu bị xâm phạm:/ Cause distress and damage if compromised: 

• Nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc/ Racial or ethnic origin 

• Chính kiến/ Political opinions 

• Niềm tin tôn giáo hoặc niềm tin khác có tính chất tương tự/ Religious beliefs or other 

beliefs of a similar nature 

• Đoàn viên công đoàn/ Trade union membership 

• Sức khỏe hoặc tình trạng thể chất hoặc tinh thần/ Physical or mental health or condition 
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• Đời sống tình dục/ Sexual life 

• Phạm tội hoặc bị cáo buộc phạm bất kỳ tội hình sự nào/ Commission or alleged 

commission of any criminal offence 

• Dữ liệu sinh trắc học được xử lý để nhận dạng duy nhất một cá nhân/ Biometric data 

where processed to uniquely identify an individual 

 

V. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM/ ROLES AND RESPONSIBILITIES  

 

5.1 Bảng vai trò và trách nhiệm /Table of roles and responsibilities: 

 

Vai trò trong quản lý vi phạm  

 

 Role in breach management 

Trách nhiệm  

  

Responsibility 

Người/vai trò trong Tech Town 

  

Person/role within Tech Town 

 

Nhân viên gặp phải hoặc phát 

hiện ra sự cố có vẻ là vi phạm dữ 

liệu  

 

Staff who experience or discover 

an incident which appears to be 

a data breach 

 

Biết họ nên báo cáo hoặc báo cáo sự cố 

cho ai 

Đây thường sẽ là người quản lý trực 

tiếp của họ. Người quản lý trực tiếp nên 

báo cáo sự việc cho Giám đốc 

 

Know to whom they should report or 

escalate an incident. 

This will normally be their line 

manager. The line manager should 

report the incident to General 

Manager 

 

 

Bất kỳ nhân viên có liên quan   

 

Any relevant staff member 

 Bộ phận Dịch vụ CNTT phải đảm bảo 

rằng các sự cố được báo cáo cho họ sẽ 

được thông báo ngay cho Giám đốc 

Điều hành khi có liên quan đến dữ liệu 

cá nhân. Điều này có thể bao gồm thiết 

bị hoặc thiết bị CNTT bị mất hoặc bị 

đánh cắp hoặc truy cập trái phép vào hệ 

thống 

 

The IT Service Desk should ensure that 

incidents which are reported to them 

are notified to General 

Managerwithout delay where personal 

data is involved. This could include lost 

Nhân viên hỗ trợ CNTT 

 

IT Service Desk staff 
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or stolen IT equipment or devices, or 

unauthorised access to systems 

 

'Chủ sở hữu sự cố'  

 

 ‘Incident Owner’  

Chịu trách nhiệm chính trong việc quản 

lý vi phạm theo Quy trình này. 

'Chủ sở hữu sự cố' không được là người 

đã trải qua/phát hiện ra việc vi phạm dữ 

liệu. 

Primary responsibility for  managing 

the breach in accordance with this  

Procedure.  

The ‘Incident Owner’  must not be the 

same  person 

who  experienced/discovered the data 

breach. 

Giám đốc hoặc đề cử người đại 

diện 

 

General manager 

or nominated deputies 

'Nhân viên chịu trách nhiệm'  

 

‘Responsible Staff Member’ 

Người đã bị xâm phạm dữ liệu cũng có 

thể là người đã trải qua hoặc phát hiện 

ra việc vi phạm. 

 

'Nhân viên chịu trách nhiệm' đóng vai 

trò quan trọng trong việc cung cấp 

thông tin về dữ liệu đã bị xâm phạm. 

Trong một số trường hợp, người này có 

thể là một chi nhánh hoặc một nhà 

thầu.. 

 

Primary day to day which has been 

compromised, and may also be the 

person who  experienced or discovered 

the breach.  

The ‘Responsible Staff Member’ plays 

an important role in providing 

information about the data which has 

been compromised.  

In some circumstances  this person may 

be an affiliate or a contractor.   

Bất kỳ nhân viên có liên quan nào 

đối với dữ liệu 

 

Any relevant staff responsibility 

for the data member  

 

'Đội ứng phó sự cố' 

 

Lưu ý: đây là nhóm được đề xuất 

gồm các cá nhân có khả năng 

cần thiết để xử lý các vi phạm dữ 

liệu nghiêm trọng và phức tạp 

hơn, nhưng không nguy kịch. 

Xem đoạn 6.7 để biết chi tiết về 

cách giải quyết các sự cố nghiêm 

trọng theo kế hoạch kinh doanh 

liên tục của TECH TOWN. Lời 

 

Được triệu tập khi cần thiết và chịu 

trách nhiệm hỗ trợ 'Chủ sở hữu sự cố' 

trong việc quản lý vi phạm. 

Khi cần thiết, 'Nhóm ứng phó sự cố' 

nên triệu tập càng sớm càng tốt sau khi 

vi phạm dữ liệu xảy ra. 

Ghi lại tất cả các vi phạm Tư vấn về tất 

cả các khía cạnh của Quy trình này và 

các vấn đề liên quan 

Đánh giá nhu cầu thông báo Thông tin 

 

'Chủ sở hữu sự cố' 

Nhân viên chịu trách nhiệm 

Thành viên và những nhân viên có 

liên quan như 

IT 

Giám đốc Điều Hành 

Giám đốc Bảo Mật Thông tin 

 

‘Incident Owner’  
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khuyên của chuyên gia về Quy 

trình này và các yêu cầu bảo vệ 

dữ liệu.  

 

‘Incident Response Team’  

Note: this is a suggested team of 

individuals likely to be  

required to deal with more  

serious and complex, but not 

critical, data breaches.  

See paragraph 6.7 for details 

of how to deal with critical  

incidents under the  

TECH TOWN’s business  

continuity plans.  

Expert advice on this  

Procedure and data  

protection requirements  

cơ quan có thẩm quyền theo Quy định 

bảo vệ dữ liệu chung và các đối tượng 

dữ liệu 

Tạo báo cáo vi phạm dữ liệu với các 

hành động được đề xuất 

 

Convened where  necessary and is  

responsible for assisting the ‘Incident 

Owner’ in  managing the breach.  

Where necessary, the  ‘Incident 

Response Team’ should convene as  

soon as possible after the  data breach 

occurs.  

Logging all breaches  Advising on all 

aspects of this Procedure and  

related matters  

Assessment of notification needs 

Information 

competent authority under the General 

Data Protection Regulation and data 

objects 

Responsible Staff  

Member and other relevant staff 

as required  

IT  

General Manager  

Information Security Manager  

 

Lời khuyên của chuyên gia về 

thông tin liên lạc liên quan đến 

vi phạm dữ liệu 

 

Expert advice on 

communications regarding the 

data breach 

Xây dựng thông điệp cho phương tiện 

truyền thông và các bên bên ngoài khác 

Xử lý các câu hỏi của báo chí 

Formulating messages to media and 

other external parties  

Dealing with press enquiries 

 

Giám đốc điều hành 

 

General Manager 

Kiến thức và quản lý hệ thống 

CNTT và bảo mật điều khiển 

 

Knowledge and management of 

IT systems and security  

controls  

Giúp xác định thông tin nào đã bị xâm 

phạm 

Thực hiện các hành động giảm thiểu để 

chứa và khôi phục dữ liệu, thiết bị và 

thiết bị điện tử  

 

Helping identify what information has 

been compromised  

Implementing mitigating actions to 

contain and recover electronic data,  

equipment and devices 

Giám đốc điều hành 

Giám đốc bảo mật thông tin 

IT 

 

General Manager  

Information Security Manager  

IT 

Kiến thức và quản lý kiểm soát 

an ninh tòa nhà 

 

Knowledge and management of 

building security controls  

Giúp xác định thông tin nào đã bị xâm 

phạm 

Thực hiện các hành động giảm thiểu để 

ngăn chặn và khôi phục dữ liệu, thiết 

Bên Ngoài - An Ninh Toà Nhà 

Giám đốc điều hành 

 

External - Estates Security  

General Manager  
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bị, dụng cụ bị đánh cắp từ các tòa nhà 

của TECH TOWN  

 

Helping identify what information has 

been compromised  

Implementing mitigating actions to 

contain and recover data, equipment,  

devices stolen from TECH TOWN’s 

buildings 

 

Kiến thức và quản lý dữ liệu 

nhân viên 

 

Knowledge and management of 

staff data  

Giúp xác định thông tin nhân viên nào 

đã bị xâm phạm  

Helping identify what staff information 

has been compromised 

Giám đốc điều hành 

 

General Manager 

Tư vấn pháp lý  

 

Legal advice  

Tư vấn khi có nguy cơ xảy ra hành 

động pháp lý hoặc cần tư vấn pháp lý 

chung  

Advising where there is a risk of legal 

action or general legal advice 

is required 

Luật sư bên ngoài 

Giám đốc điều hành 

 

External solicitors  

General Manager 

Thông báo và liên lạc với 

Cơ quan có thẩm quyền 

 

Notifying and liaising with  

competent authorities 

Quyết định xem các tiêu chí để thông 

báo cho cơ quan có thẩm quyền theo 

Quy định bảo vệ dữ liệu chung đã được 

đáp ứng hay chưa  

 

Deciding whether the criteria for 

notifying competent authorities under 

the General Data 

Protection Regulation have been met 

Giám đốc điều hành 

 

General Manager 

 

5.2  Các sự cố vi phạm dữ liệu có thể xảy ra do hoặc liên quan đến các sự cố CNTT lớn do Nhà cung 

cấp CNTT bên ngoài quản lý. Khi điều này xảy ra, quy trình của Tech Town và Nhà cung cấp 

CNTT sẽ chạy song song (với Quy trình này xác định các bước quản lý để giải quyết vi phạm dữ 

liệu cá nhân), nhưng 'Chủ sở hữu sự cố' theo Quy trình này sẽ là Nhà cung cấp CNTT. 

Data breach incidents may occur because of, or relating to, major IT incidents which are managed 

by external IT Providers. Where this occurs, Tech Town and IT Provider's procedures shall run in 

parallel (with this Procedure identifying the management steps to address the breach of personal 

data), but the ‘Incident Owner’ under this Procedure shall be the IT Provider. 

 

VI. QUY TRÌNH QUẢN LÝ VI PHẠM/ BREACH MANAGEMENT PROCESS 
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6.1 Tất cả các vi phạm dữ liệu phải được báo cáo là vấn đề khẩn cấp theo các giao thức báo cáo trong 

5.1 và 5.2. Xem Phụ lục 1 để biết ví dụ về các sự cố cần được báo cáo và Phụ lục 2 để biết Mẫu 

Báo cáo Sự cố. 

All data breaches must be reported as a matter of urgency in accordance with the reporting 

protocols in 5.1 and 5.2. See Appendix 1 for examples of incidents that should be reported and 

Appendix 2 for the Incident Report Form. 

6.2 Điều quan trọng là các vi phạm dữ liệu phải được báo cáo ngay cho Giám đốc Điều hành 

(Huyennld@techtown.asia) để có thể xác định mức độ nghiêm trọng của vi phạm và các yêu cầu 

thông báo khác càng sớm càng tốt. 

It is important that data breaches are reported to General Manager(Huyennld@techtown.asia) 

immediately so that the seriousness of the breach and further notification requirements can be 

determined as soon as possible. 

6.3 Các sự cố liên quan đến CNTT cũng cần được báo cáo trước cho Giám đốc Điều hành, người sẽ 

thông báo cho Bộ phận Trợ giúp CNTT (+84 81 716 0331 ; helpdesk@techtown.asia). 

IT related incidents should also be reported to the General Manager in the first instance who will 

inform the IT Help Desk (+84 81 716 0331 ; helpdesk@techtown.asia). 

6.4 Sau khi vi phạm dữ liệu đã được báo cáo, việc quản lý nó có bốn yếu tố chính: 

Once a data breach has been reported, its management has four key elements: 

6.4.1 Ngăn chặn và phục hồi để hạn chế thiệt hại nhiều nhất có thể./ Containment and 

recovery to limit damage as far as possible. 

6.4.2 Đánh giá rủi ro để giúp đưa ra các quyết định về hành động khắc phục hậu quả và 

thông báo. / Assessment of risks to help inform decisions about remedial actions and 

notification. 

6.4.3 Thông báo cho các cơ quan/cá nhân thích hợp về việc vi phạm đã xảy ra./ 

Notification to the appropriate bodies/individuals that a breach has occurred. 

6.4.4 Đánh giá nguyên nhân sự cố và hiệu quả ứng phó của Tech Town, rút ra bài học 

kinh nghiệm. / Evaluation of the causes of the incident and the effectiveness of Tech Town's 

response, identifying lessons to be learned. 

6.5  Các hành động được đề xuất và các điểm cần xem xét khi giải quyết bốn vấn đề trong 6.4 được 

đưa ra trong các phụ lục hỗ trợ. 

Suggested actions and points for consideration when addressing the four strands in 6.4 are given 

in the supporting appendices. 

mailto:helpdesk@techtown.asia
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6.6  Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và phức tạp của vi phạm, một 'Nhóm ứng phó sự cố' có thể 

được thành lập, bao gồm chuyên môn phù hợp của Tech Town (xem các thành viên được đề xuất 

trong 5.1) để đảm bảo rằng sự cố được quản lý hiệu quả. 

Depending upon the seriousness and complexity of the breach, an ‘Incident Response Team’ may 

be established, comprising appropriate Tech Town’s expertise (see suggested members in 5.1) 

to ensure that the incident is managed effectively. 

6.7 Trừ khi bắt buộc theo nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc quy định, bất kỳ cuộc thảo luận nào về vi 

phạm dữ liệu (bao gồm cả việc vi phạm đã xảy ra) phải được giới hạn ở những người trực tiếp 

tham gia điều tra. Thông báo rộng hơn phải được sự đồng ý của 'Chủ sở hữu sự cố', 'Nhóm ứng 

phó sự cố' hoặc Giám đốc công ty. 

Unless obliged under a legal, contractual or regulatory duty, any discussion of the data breach 

(including the fact that a breach has occurred) must be restricted to those directly involved in 

the investigation. Wider notification must be agreed by the ‘Incident Owner’, ‘Incident Response 

Team’ or General Manager. 

6.8  Bộ xử lý (các công ty bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt cho Tech Town) có nghĩa vụ pháp lý 

phải thông báo cho Tech Town về tất cả các vi phạm dữ liệu. Việc thông báo phải được thực hiện 

ngay sau khi bên xử lý nhận thức được hành vi vi phạm. 

Processors (third party companies providing services on Tech Town’s behalf) are legally obliged 

to notify Tech Town of all data breaches. Notification must be without undue delay after the 

processor becomes aware of the breach. 

 

VII. ĐÁNH GIÁ VI PHẠM DỮ LIỆU/ DATA BREACH EVALUATION 

 

7.1 Vi phạm dữ liệu có thể làm nổi bật hành động khắc phục cần thiết liên quan đến quy trình, yêu cầu 

đào tạo, hệ thống CNTT hoặc chính quy trình quản lý vi phạm. Mọi hành động đã thỏa thuận và 

ngày mục tiêu hoàn thành sẽ được ghi lại trong báo cáo vi phạm dữ liệu. 

The data breach may highlight remedial action which is required in relation to procedures, 

training requirements, IT systems or the breach management process itself. Any agreed actions 

and target dates for completion will be recorded in a data breach report. 

7.2 Giám đốc sẽ soạn thảo báo cáo vi phạm dữ liệu và: 

General Manager will draft the data breach report and: 
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7.2.1 Liên lạc với 'Chủ sở hữu sự cố' để đảm bảo rằng các hành động của bộ phận đã được 

hoàn thành./ liaise with the ‘Incident Owner’ to ensure that departmental actions are 

completed 

7.2.2 Báo cáo bất kỳ hành động nào chưa được hoàn thành trước ngày mục tiêu/ escalate 

any actions that have not been completed by the target date 

7.2.3 Đảm bảo rằng tài liệu hướng dẫn được sửa đổi để phản ánh mọi kết quả; và/ ensure 

that guidance material is revised to reflect any outcomes; and 

7.2.4 Báo cáo tất cả các vi phạm dữ liệu tới các bên có thẩm quyền để theo dõi và giám sát/ 

report all data ranges to authorized parties for monitoring and monitoring 

 

 

 

VIII. NƠI LƯU TRỮ/ STANDARD LOCATION 

Tiêu chuẩn sẽ được ký, quét vào một tệp điện tử và được đăng tại: 

The Standard will be signed, scanned into an electronic file and posted in the following location: 

https://techtown.asia/policy/data-breach-management-procedure 

 

XI. CÁC PHIÊN BẢN CỦA TIÊU CHUẨN/ STANDARD VERSION HISTORY 

Phiên bản/ 

Version 

Ngày/ 

Date 

Mô tả/ Description Được duyệt bởi/ 

Approved By 

1.0 24/03/2022 Tiêu chuẩn được soạn thảo lần đầu 

Initial Standard Drafted 

Mrs Huyen Nguyen 

Tech Town’s CEO 

 

https://techtown.asia/policy/data-breach-management-procedure
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PHỤ LỤC 1: VÍ DỤ VỀ SỰ CỐ NÊN BÁO CÁO (BƯỚC 1: BÁO CÁO)/ 

APPENDIX 1: EXAMPLES OF INCIDENTS WHICH SHOULD BE 

REPORTED (STEP 1: REPORT) 

Sử dụng Biểu mẫu báo cáo sự cố (Phụ lục 2) cho các loại sự cố sau đây hoặc tương tự / Use the 

Incident Report Form (Appendix 2) for the following types of incidents or similar 

Nếu nghi ngờ, báo cáo nó/ If in doubt, report it 

• Lỗi của con người / Human error 

• Dữ liệu cá nhân được gửi qua email, đăng hoặc gửi nhầm người nhận/ Personal data 

emailed, posted or handed to the wrong recipient  

• Dữ liệu cá nhân quá mức/không cần thiết được cung cấp cho người 

nhận hợp lệ/ Excessive/non-essential personal data provided to 

otherwise valid recipients 

• Dữ liệu cá nhân nhận được do lỗi/ Personal data received in error  

• Mất tài liệu bản cứng có chứa dữ liệu cá nhân/ Loss of hard copy material containing 

personal data  

• Mất bất kỳ thiết bị lưu trữ dữ liệu nào thuộc sở hữu của TECH TOWN*, bất kể dữ liệu 

chứa trong đó là gì, ví dụ: máy tính xách tay, PC, ổ USB, máy tính bảng, ổ cứng di động, 

điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác 

Loss of any TECH TOWN-owned* data storage device, regardless of the data it 

contains, e.g. laptop, PC,  USB drive, tablet, removable hard drive, smart phone or 

other portable device  

• Xuất bản trái phép dữ liệu cá nhân lên trang web hoặc kênh truyền thông xã hội/ 

Unauthorised publication of personal data onto a website or social media channel  

*Việc mất bất kỳ thiết bị thuộc sở hữu tư nhân nào chỉ nên được báo cáo nếu chúng chứa dữ 

liệu cá nhân liên quan đến các hoạt động của TECH TOWN  

Loss of any privately-owned devices should only be reported if they contain personal data 

related to  TECH TOWN’s activities  

Trộm cắp/ Theft  
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• Trộm cắp tài liệu bản cứng có chứa dữ liệu cá nhân/ Theft of hard copy material 

containing personal data  

• Trộm cắp bất kỳ thiết bị lưu trữ dữ liệu nào thuộc sở hữu của TECH TOWN*, bất kể dữ 

liệu chứa trong đó là gì, ví dụ: máy tính xách tay, PC, ổ USB, máy tính bảng, ổ cứng di 

động, điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác 

Theft of any TECH TOWN-owned* data storage device, regardless of the data it 

contains, e.g. laptop,  PC, USB drive, tablet, removable hard drive, smart phone or 

other portable device  

*Chỉ nên báo cáo hành vi trộm cắp bất kỳ thiết bị thuộc sở hữu tư nhân nào nếu chúng chứa 

dữ liệu cá nhân liên quan đến các hoạt động của TECH TOWN. 

*Theft of any privately-owned devices should only be reported if they contain personal data 

related to  TECH TOWN’s activities.  

 

Mục đích xấu/ Malicious intent  

•  Nỗ lực (thất bại hoặc thành công) để truy cập trái phép vào hệ thống của TECH 

TOWN, ví dụ: hack 

Attempts (either failed or successful) to gain unauthorised access to TECH 

TOWN’s systems, e.g.  hacking  

• Vi-rút hoặc các cuộc tấn công phần mềm độc hại nguy hiểm khác (nghi ngờ hoặc 

thực tế) 

Virus or other malicious malware attacks (suspected or actual)  

•  Tài khoản người dùng bị xâm phạm, ví dụ: tiết lộ chi tiết đăng nhập của người 

dùng thông qua lừa đảo  

Compromised user accounts, e.g. disclosure of user login details through phishing 

• Thông tin có được do lừa dối (“bôi nhọ”)/ Information obtained by deception 

(“blagging”)  

•  Cố tình rò rỉ dữ liệu cá nhân/ Deliberate leaking of personal data  

Sự cố/ Malfunctions  

• Lỗi phần mềm hoặc phần cứng dẫn đến mất dữ liệu cá nhân/ Failure of software or 

hardware leading to personal data loss  

• Thiệt hại hoặc mất mát dữ liệu cá nhân do hỏa hoạn, lũ lụt, điện áp tăng hoặc 

thiệt hại vật chất khác/ Damage or loss of personal data due to fire, flood, power 

surge or other physical damage 
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO CÁO SỰ CỐ VI PHẠM DỮ LIỆU (BƯỚC 1: 

BÁO CÁO)/ APPENDIX 2: DATA BREACH INCIDENT 

REPORT  FORM (STEP 1: REPORT)  

 

Khi phát hiện ra một vi phạm dữ liệu thực tế hoặc đáng ngờ, hãy thông báo ngay cho 

người quản lý trực tiếp của bạn và/hoặc Giám đốc Điều hành. 

On discovery of an actual or suspected data breach, immediately notify your line manager 

and/or the  Director of Operations.   

Sau đó, vui lòng hoàn thành mẫu báo cáo sự cố này càng sớm càng tốt sau khi phát hiện ra sự 

cố. Vui lòng gửi ngay cả khi bạn không thể hoàn thành toàn bộ biểu mẫu – câu trả lời còn 

thiếu có thể được cung cấp khi có thông tin. Các câu hỏi trong phiếu cũng được thiết kế để 

đánh giá bản chất và tác động có thể xảy ra của vi phạm, điều này sẽ giúp ích cho từng bước 

của quy trình quản lý vi phạm dữ liệu. Bạn có thể thấy hữu ích khi đọc hướng dẫn đánh giá 

rủi ro tại Phụ lục 4 của Quy trình quản lý vi phạm dữ liệu cá nhân. 

Following this, please complete this incident report form as soon as possible following the 

discovery of  the incident. Please submit even if you are unable to complete the entire form – 

missing answers can be  provided as and when the information becomes available. The 

questions on the form are also designed  to assess the nature and likely impact of the breach 

which will help with each of the steps of the data  breach management process. You may find it 

useful to read the assessment of risks guidance at  Appendix 4 of the Personal Data Breach 

Management Procedure.  

Xin lưu ý rằng việc lưu hành biểu mẫu này và bất kỳ tài liệu liên quan nào phải được giới 

hạn cho những người trực tiếp tham gia điều tra vụ việc. Vui lòng không đề cập đến bất kỳ 

đối tượng dữ liệu nào theo tên trong báo cáo này. 

Please note that circulation of this form and any related documents must be restricted to 

those  directly involved in investigating the incident. Please do not refer to any data subjects 

by name in this  report. 

1. Thông tin chi tiết của bạn / Your details  

Báo cáo được hoàn thành bởi  
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[tên, chức danh công việc, nhóm/bộ phận] 

Report completed by  

[name, job title, team/department] 

Điện thoại 

Telephone 

Email 

Ngày lập báo cáo 

Date of report 

2. Chi tiết về vi phạm dữ liệu – câu hỏi màu đỏ phải được trả lời trong báo cáo ban đầu  

Details of the data breach – questions in red must be answered in the initial report 

(a) Thời gian và ngày vi phạm được xác định và bởi ai 

(a) Time and date breach was identified and by whom 

(b) Mô tả sự cố – bao gồm thời gian, ngày tháng, địa điểm, làm thế nào sự cố xảy ra vv 

(b) Description of incident – include time, date, location, how the incident occurred etc 

(c) Nếu có sự chậm trễ trong việc báo cáo sự cố này vui lòng giải thích lý do của bạn cho việc 

này 

(c) If there has been a delay in reporting this incident please explain your reasons for this 

(d) Thông tin chi tiết về bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào có liên quan đến  

vi phạm 

(d) Details of any 3rd party service providers involved in the breach 

(e) Những biện pháp nào đã được áp dụng để ngăn chặn sự cố này tự nhiên xảy ra (ví dụ như 

mã hóa, sao lưu, thủ tục, đào tạo) 
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(e) What measures were in place to prevent an incident of this nature occurring (e.g. 

encryption, back-ups, procedures, training) 

(f) Vui lòng cung cấp các đoạn trích/liên kết đến bất kỳ chính sách nào và các thủ tục được coi 

là có liên quan đến sự cố này 

(f) Please provide extracts/links to any policies and procedures considered relevant to this 

incident 

3. Dữ liệu cá nhân bị xâm phạm – câu hỏi màu đỏ phải được trả lời trong báo cáo ban đầu  

Personal data compromised – questions in red must be answered in the initial report 

(a) Loại dữ liệu cá nhân bị xâm phạm (cung cấp ví dụ/càng chi tiết càng tốt) 

(a) Type of personal data compromised (provide examples/as much detail as possible) 

(b) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm1 bị xâm phạm (nêu rõ cái nào, nếu có) 

(b) Sensitive personal data1 compromised (specify which, if any) 

(c) Hậu quả bất lợi tiềm ẩn cho các cá nhân – chúng là gì, chúng nghiêm trọng hay đáng kể 

như thế nào và khả năng chúng xảy ra như thế nào? 

(c) Potential adverse consequences for the individuals –what are they, how serious or 

substantial are they and how likely are they to occur? 

(d) Số lượng cá nhân có dữ liệu cá nhân đã được bị tổn hại 

(d) Number of individuals whose personal data has been compromised 

(e) Khối lượng dữ liệu/hồ sơ liên quan 

(e) Volume of data/records involved 

(f) Loại cá nhân có dữ liệu bị xâm phạm  

(ví dụ: sinh viên, nhân viên, người xin việc) 

(f) Type of individuals whose data has been compromised   
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(e.g. students, staff, job applicants) 

(g) Các cá nhân bị ảnh hưởng có biết rằng vụ việc đã xảy ra? 

(g) Are the affected individuals aware that the incident has occurred? 

(h) Có bất kỳ cá nhân bị ảnh hưởng nào phàn nàn về sự cố? 

(h) Have any affected individuals complained about the incident? 

4. Ngăn chặn và phục hồi – các câu hỏi màu đỏ phải được trả lời trong báo cáo ban đầu  

Containment and recovery – questions in red must be answered in the initial report 

(a) Vi phạm đã được ngăn chặn hay đang tiếp diễn? 

(a) Is the breach contained or ongoing? 

(b) Những bước nào đã/sẽ được thực hiện để ngăn chặn vi phạm? 

(b) What steps were/will be taken to contain the breach? 

(c) Hành vi vi phạm được ngăn chặn khi nào? 

(c) When was the breach contained? 

(d) Nếu dữ liệu bị mất hoặc bị đánh cắp, những bước nào đang được thực hiện để phục hồi dữ 

liệu? Nếu đã được phục hồi, khi nào dữ liệu phục hồi? 

(d) If data lost or stolen, what steps are being taken to recover the data? If already recovered, 

when was the data recovered? 

(e) Ai đã được thông báo về vi phạm (cả bên trong và bên ngoài TECH TOWN)? 

(e) Who has been informed of the breach (both inside and outside of TECH TOWN)? 

(f) Thông tin chi tiết về các cơ quan quản lý hoặc đối tác hợp tác có thể cần được thông báo (ví 

dụ BSB) 
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(f) Details of regulatory bodies or collaborative partners who may need to be informed (e.g. 

BSB) 

(g) Có phương tiện truyền thông nào đưa tin về vụ việc không? Nếu vậy cung cấp chi tiết 

(g) Has there been any media coverage of the incident? If so provide details 

5. Đào tạo và giảm thiểu tái phát / Training and mitigating recurrence 

(a) Có (những) người chịu trách nhiệm hoặc liên quan đến vi phạm đã hoàn thành và thông 

qua việc đào tạo về quản lý dữ liệu của Tech Town chưa? Nếu vậy, khi nào điều này được 

hoàn thành?  

(a) Has the person(s) responsible for or involved in the breach completed and passed training 

on Tech Town data management? If so, when was this completed?  

(b) Những bước nào có thể được thực hiện để giảm thiểu khả năng xảy ra lặp lại một sự cố như 

vậy? 

(b) What steps can be taken to minimise the possibility of a repeat of such an incident? 

-- Do Giám đốc Điều hành hoàn thiện 

-- To be completed by General Manager 

Tham khảo sự cố:/ Incident Reference: 

Đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố dựa trên công cụ đánh giá tại  

Phụ lục 7:  

Tính toán phân tích điểm số, bao gồm cả độ nhạy có liên quan  

các yếu tố được áp dụng 

 

Incident severity rating based on assessment tool at   

Appendix 7:  

Breakdown calculation of score, including relevant sensitivity   
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factors applied 

Đánh giá tổng thể – có khả năng dẫn đến:  

(a) không có rủi ro đối với chủ thể dữ liệu;  

(b) rủi ro* đối với chủ thể dữ liệu; hoặc  

(c) rủi ro cao** đối với đối tượng dữ liệu?  

Cung cấp giải thích ngắn gọn cho quyết định.  

*Rủi ro = phải thông báo cho ICO  

**Rủi ro cao = phải thông báo cho chủ thể dữ liệu 

 

Overall assessment – likely to result in:  

(a) no risk to the data subject;  

(b) risk* to the data subject; or  

(c) high risk** to the data subject?  

Provide brief explanation for decision.  

*Risk = must notify ICO  

**High risk = must notify data subject 

 

1 Dữ liệu cá nhân nhạy cảm cụ thể là: chủng tộc/dân tộc, quan điểm chính trị/tôn giáo, tư cách 

thành viên Công đoàn, tình trạng hoặc sức khỏe thể chất/tinh thần, giới tính/đời sống tình dục, tội 

phạm hình sự, dữ liệu sinh trắc học được xử lý để nhận dạng duy nhất một cá nhân. Với mục đích 

quản lý vi phạm dữ liệu, các thông tin khác như chi tiết tài khoản ngân hàng cũng phải được phân 

loại là nhạy cảm do rủi ro gian lận 

1 Sensitive personal data is specifically: race/ethnicity, political/religious beliefs, Trade 

Union  membership, physical/mental health or condition, sexuality/sex life, criminal offence, 

biometric data  where processed to uniquely identify an individual. For the purposes of data 

breach management,  other information such as bank account details should also be classed 

as sensitive due to the risk of  fraud 
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PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH KIỂM TRA CHỨA VÀ THU HỒI (BƯỚC 2: LƯU 

TRỮ)/ APPENDIX 3: CONTAINMENT AND RECOVERY  CHECKLIST 

(STEP 2: CONTAIN)  

 
Bước / Step Hành động có thể/ Possible actions 

1  Thiết lập 'Chủ sở hữu sự cố' 

và ‘Nhóm ứng phó sự cố’ 

khi cần thiết 

 

Establish ‘Incident Owner’  

and ‘Incident Response  

Team’ as necessary  

Giám đốc điều hành hoặc cấp phó được chỉ định để lãnh 

đạo trong việc điều tra mức độ và bản chất của vi phạm, 

đồng thời liên hệ và phối hợp với các thành viên của 'Nhóm 

ứng phó sự cố' khi cần thiết (xem 5.1 để biết vai trò và 

trách nhiệm): 

• Nhân viên chịu trách nhiệm 

• Tiếp thị 

• CNTT - bên ngoài 

• Pháp lý - bên ngoài 

 

 

General Manageror their nominated deputy to take the 

lead in investigating the extent and nature of the breach, 

and to contact and co-ordinate with the ‘Incident Response 

Team’ members as necessary (see 5.1 for roles and 

responsibilities):  

• Responsible Staff Members  

• Marketing  

• IT - external  

• Legal - external 

   

2  
Đảm bảo rằng mọi khả năng 

xảy ra mất dữ liệu hơn nữa 

được loại bỏ hoặc giảm 

thiểu càng nhiều càng tốt. 

Ensure that any possibility 

of  further data loss is 

removed or mitigated as far 

as possible.  

Thay đổi mật khẩu hoặc mã truy cập 

 

Change passwords or access codes 

Cô lập/đóng một phần mạng  

 

Isolate/close part of network 

Gỡ bỏ các trang web  

 

Take down webpages 
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Hạn chế quyền truy cập vào hệ thống đối với một số ít 

nhân viên cho đến khi biết thêm về vụ việc  

 

Restrict access to systems to a small number of staff 

until more is known about the incident 

Thông báo cho an ninh tòa nhà để có thể tạm thời 

áp dụng các biện pháp vật lý bổ sung phù hợp 

 

Inform building security so appropriate additional 

physical measures can temporarily be put in place 

   

3  Xác định xem có thể làm gì 

để phục hồi bất kỳ tổn thất 

nào không  

 

Determine whether anything 

can be done to recover any 

losses 

Khôi phục vật lý dữ liệu/thiết bị bị mất – thông báo 

cho cơ quan an ninh/kiểm tra tài sản bị mất có liên 

quan 

Physical recovery of lost data/equipment –inform 

security/check relevant lost property offices 

Khôi phục vật lý dữ liệu/thiết bị bị đánh cắp – thông 

báo cho bộ phận an ninh và cảnh sát khi thích hợp 

 

Physical recovery of stolen data/equipment – inform 

security and the police as appropriate 

Sử dụng sao lưu để khôi phục dữ liệu bị hỏng 

 

Use back-ups to recover corrupted data 

  
Thu hồi email đã gửi không chính xác. Nếu việc thu hồi là 

không thành công, hãy thử liên hệ với (những) người mà 

dữ liệu đã được tiết lộ, xin lỗi và yêu cầu họ xóa email khỏi 

hệ thống của họ (kể cả từ các thư mục đã xóa) và để xác 

nhận rằng họ đã làm như vậy 

 

Recall incorrectly sent emails. If the recall is  unsuccessful 

try contacting the person(s) to whom the data has been 

disclosed, apologising and asking them to delete the email 

from their systems (including from deleted items folders) 

and to confirm that they have done so 
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  Truy xuất tài liệu giấy từ bất kỳ người nhận ngoài 

ý muốn nào  

 

Retrieve paper documents from any unintended 

recipients 

   

4  Đảm bảo tất cả các hành 

động và quyết định chính 

được ghi lại và ghi vào Nhật 

ký hoạt động vi phạm dữ 

liệu (Phụ lục 9) 

 

Ensure all key actions and 

decisions are logged and 

recorded on the Data 

Breach Activity Log 

(Appendix 9) 

Hoàn thành Nhật ký hoạt động vi phạm dữ liệu ở 

mỗi giai đoạn của quy trình để lưu giữ bằng chứng 

và dấu vết kiểm tra về vi phạm cũng như biện pháp 

khắc phục đã thực hiện. 

Điều này sẽ rất quan trọng để đánh giá và cho thể hiện sự 

tuân thủ với cơ quan có thẩm quyền liên quan 

 

Complete the Data Breach Activity Log at each stage 

of the process to keep an evidence and audit trail of 

the breach and the remedial action taken.  

This will be important for evaluation and for  

demonstrating compliance to the relevant 

competent authority. 

 

 

PHỤ LỤC 4: ĐÁNH GIÁ DANH MỤC KIỂM TRA RỦI RO (BƯỚC 3: ĐÁNH 

GIÁ)/ APPENDIX 4: ASSESSMENT OF RISKS CHECKLIST  (STEP 3: 

ASSESS)  

Lưu ý: nếu bạn đã hoàn thành đầy đủ Biểu mẫu báo cáo sự cố vi phạm dữ liệu (Phụ lục 2), bạn 

nên xem xét hầu hết danh sách kiểm tra này. 

Note: if you have already completed the Data Breach Incident Report Form (Appendix 2) in 

full, you should have already considered most of this checklist. 

 

1  Loại và khối lượng dữ liệu cá 

nhân nào có liên quan? 

 

What type and volume of 

personal data is involved? 
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2  Dữ liệu nhạy cảm đến mức nào? 

 

How sensitive is the data?  

“Dữ liệu cá nhân nhạy cảm” như được quy 

định trong 4.4 của Quy trình này, nhưng cũng 

có thông tin nhạy cảm như chi tiết tài khoản 

ngân hàng do nguy cơ gian lận. 

 

“Sensitive personal data” as specified in 4.4 

of this Procedure, but also sensitive 

information such as bank account details due 

to the risk of fraud 

3  Điều gì đã xảy ra với dữ liệu? 

 

What has happened to the data?  

Nó đã bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng? 

Nếu dữ liệu đã bị đánh cắp, nó có thể được sử 

dụng cho các mục đích gây hại cho các cá 

nhân mà liên quan đến dữ liệu. Nếu dữ liệu 

đã bị hỏng, điều này đặt ra một loại và mức 

độ rủi ro khác 

 

Has it been lost, stolen or damaged? If the 

data has been stolen, it could be used for 

purposes which are harmful to the 

individuals to whom the data relate. If the 

data has been damaged, this poses a different 

type and level of risk 

4  Nếu dữ liệu bị mất/bị đánh cắp, có 

bất kỳ biện pháp bảo vệ nào để ngăn 

chặn truy cập/lạm dụng không? 

 

If the data was lost/stolen, were  

there any protections in place to 

prevent access/misuse? 

Ví dụ: mã hóa dữ liệu/thiết bị 

 

E.g. encryption of data/device 

5  Nếu dữ liệu đã hư hỏng/hư 

hỏng/mất mát, có biện pháp bảo vệ 

nào để giảm thiểu tác động của tổn 

thất không? 

 

If the data was 

damaged/corrupted/lost, were 

there protections in place to 

mitigate the impact of the loss? 

Ví dụ: sao lưu băng/bản sao 

 

E.g. back-up tapes/copies 
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6  Có bao nhiêu dữ liệu cá nhân bị ảnh 

hưởng bởi vi phạm? 

 

How many individuals’ personal  

data are affected by the breach? 

 

7  Những cá nhân có dữ liệu đã 

bị xâm phạm? 

 

Who are the individuals whose 

data has been compromised? 

Ví dụ: sinh viên, ứng viên, nhân viên, 

khách hàng hoặc nhà cung cấp 

 

E.g. students, applicants, staff, 

customers, clients or suppliers 

8  Dữ liệu có thể cho bên thứ ba biết 

điều gì về cá nhân đó? Nó có thể bị 

lạm dụng? 

 

What could the data tell a third  

party about the individual? 

Could it be misused?  

Dữ liệu nhạy cảm có thể có ý nghĩa cơ hội rất nhỏ 

đối với một tên trộm máy tính xách tay trong khi 

việc mất các đoạn thông tin có vẻ bình thường có 

thể giúp kẻ lừa đảo kiên quyết xây dựng bức tranh 

chi tiết về người khác 

 

Sensitive data could mean very little to an  

opportunistic laptop thief while the loss of 

apparently trivial snippets of information 

could help a determined fraudster build up a 

detailed picture of other people 

9  Có tác hại thực tế/tiềm ẩn nào 

có thể xảy ra với bất kỳ cá 

nhân nào không? 

 

Is there actual/potential 

harm that could come to any 

individuals? 

Ví dụ: có những rủi ro đối với: an toàn thân 

thể; hạnh phúc tình cảm; danh tiếng; tài chính; 

xác thực 

(trộm cắp/lừa đảo từ việc phát hành không công 

khai định danh); hoặc sự kết hợp của những điều 

này và các khía cạnh riêng tư khác trong cuộc sống 

của họ? 

 

E.g. are there risks to: physical safety; 

emotional wellbeing; reputation; finances; 

identity  

(theft/fraud from release of non-public  

identifiers); or a combination of these and 

other private aspects of their life? 

10  Có những hậu quả rộng lớn 

hơn để xem xét? 

 

Ví dụ. rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng hoặc mất 

niềm tin của công chúng vào một dịch vụ quan trọng 

mà chúng tôi cung cấp? 
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Are there wider consequences to 

consider? 

E.g. a risk to public health or loss of public  

confidence in an important service we provide? 

11  Có những người khác có thể tư 

vấn về các rủi ro/đường lối 

hành động không? 

 

Are there others who might 

advise on risks/courses of 

action?  

Ví dụ: nếu chi tiết ngân hàng của cá nhân bị 

mất, hãy cân nhắc liên hệ với chính ngân hàng 

để được tư vấn về bất kỳ điều gì họ có thể làm 

để giúp ngăn chặn hành vi sử dụng gian lận 

 

E.g. if individuals’ bank details have been 

lost, consider contacting the banks 

themselves for advice on anything they can do 

to help prevent fraudulent use 

 

PHỤ LỤC 5: YÊU CẦU THÔNG BÁO DANH SÁCH KIỂM TRA (BƯỚC 4: 

THÔNG BÁO)/ 

APPENDIX 5: NOTIFICATION REQUIREMENTS  CHECKLIST (STEP 4: 

NOTIFY)  

Thông báo có thể là một phần quan trọng của quy trình quản lý vi phạm, nhưng thông báo phải có 

mục đích rõ ràng. 

Notification can be an important part of the breach management process, but notification 

must  have a clear purpose.  

1 Có bất kỳ quy định pháp lý, hợp đồng 

hoặc yêu cầu quy định để thông báo? 

 

Are there any legal, contractual 

or  regulatory requirements to notify? 

Vd: điều kiện cấp vốn; nghĩa vụ hợp đồng 

Ví dụ: ngăn chặn mọi truy cập trái phép, sử 

dụng hoặc làm hỏng thông tin hoặc mất thông 

tin 

 

 

E.g. terms of funding; contractual  obligations  

E.g. prevent any unauthorised access,  use or  

damage to the information or loss of it 

2 Thông báo có thể giúp TECH TOWN 

đáp ứng các nghĩa vụ bảo mật của 

mình theo luật bảo vệ dữ liệu không? 

 

Can notification help the TECH 

TOWN meet its security obligations 

under data protection legislation? 
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3 Thông báo có thể giúp cá nhân? 

 

Can notification help the individual?  

Các cá nhân có thể hành động dựa trên thông tin 

được cung cấp để giảm thiểu rủi ro (ví dụ: bằng 

thay đổi một mật khẩu hoặc giám sát tài khoản 

của họ)? 

 

Could individuals act on the information 

provided to mitigate risks (e.g. by changing 

a password or monitoring their accounts)? 

4 

5 

Nếu có rủi ro cao cho các cá nhân, có 

một yêu cầu pháp lý để thông báo cho 

những cá nhân đó mà không có sự 

chậm trễ quá mức  

 

If there is a high risk to individuals, 

there is a legal requirement to notify 

those individuals without undue 

delay 

Yêu cầu thông báo cho các cá nhân không 

áp dụng nếu: 

• dữ liệu cá nhân liên quan đã được bảo vệ 

với kỹ thuật thích hợp và tổ chức các biện 

pháp (ví dụ: mã hóa); 

• TECH TOWN đã thực hiện các bước 

đảm bảo 'rủi ro cao' khó có thể thành hiện 

thực (ví dụ: bị mất dữ liệu đã được lấy hoặc 

bị tổn hại đặt lại mật khẩu); hoặc 

• nó sẽ liên quan đến nỗ lực không tương xứng 

(nhưng thay vào đó, cần phải có thông tin liên 

lạc công cộng hoặc tương tự) 

 

The requirement to notify individuals 

  does not  

apply if:  

• the personal data concerned 

was  protected with appropriate technical 

and  organisation measures  

(e.g. encryption);  

• the TECH TOWN has taken steps 

which  ensure  ‘high risk’ unlikely to 

materialise   

(e.g. lost data has been retrieved 

or compromised passwords reset); or  

• it would involve disproportionate  effort 

 (but a public communication or similar 

is required instead) 
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Nếu có rủi ro cho các cá nhân, có một 

yêu cầu pháp lý để thông báo cho 

TECH TOWN Thông tin ngay lập 

tức và (nếu khả thi) trong vòng 72 

giờ sau khi nhận thức được vi phạm 

 

If there is a risk to individuals, 

there is a legal requirement to notify 

TECH TOWN of the Information 

immediately and (if feasible) within 

72 hours of becoming aware of the 

breach. 

Liên hệ và liên lạc với Giám đốc điều hành 

 

Contact and liaise with General Manager 

6 

Xem xét sự nguy hiểm của việc thông 

báo quá mức 

 

Consider the dangers of over-

notifying 

Ví dụ. thông báo cho 100 sinh viên về một 

vấn đề chỉ ảnh hưởng đến 10 sinh viên 

cũng có thể gây ra mối lo ngại không cần 

thiết và số lượng câu hỏi không tương 

xứng 

 

E.g. notifying 100 students of an issue 

affecting only 10 students may well 

cause unnecessary concern and 

a disproportionate number of enquiries 

 

7 

Cân nhắc xem nên thông báo cho ai, 

bạn sẽ nói gì với họ và bạn sẽ truyền đạt 

thông điệp như thế nào 

 

Consider whom to notify, what 

you will tell them and how you 

will communicate the message  

 

Có nhiều cách khác nhau để thông báo cho 

những người bị ảnh hưởng, vì vậy hãy cân 

nhắc sử dụng cách thích hợp nhất. Luôn 

ghi nhớ tính bảo mật của phương tiện cũng 

như tính cấp bách của tình huống 

• Xem xét cách thông báo có thể được thực 

hiện thích hợp cho khác nhau nhóm cá 

nhân (ví dụ: trẻ em, nhân viên, đối tượng 

nghiên cứu, sinh viên) 

• Bao gồm một mô tả về cách thức và thời 

điểm vi phạm xảy ra và dữ liệu nào có liên 

quan. Bao gồm các chi tiết về những gì đã 

được thực hiện và/hoặc những gì sẽ được 

thực hiện để đối phó với những rủi ro do vi 

phạm gây ra. 

• Khi thông báo cho các cá nhân, hãy đưa 

ra lời khuyên cụ thể và rõ ràng về các bước 
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họ có thể thực hiện để tự bảo vệ mình và 

TECH TOWN sẵn sàng làm gì để giúp đỡ 

họ. 

• Cung cấp cách thức để họ có thể liên hệ 

với chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc 

hỏi câu hỏi về những gì đã xảy ra (ví dụ: 

tên liên hệ, số đường dây trợ giúp hoặc Câu 

hỏi thường gặp trên trang web). Đồng thời 

bao gồm chi tiết liên hệ của Giám đốc bảo 

mật thông tincủa TECH TOWN 

(truongnhl@techtown.asia). 

Liên hệ với Bộ phận Quan hệ Đối ngoại và 

Truyền thông Nội bộ khi thích hợp để được 

tư vấn. Xem 

ví dụ thông báo tại Phụ lục 6. 

 

 

 

• There are several different ways to 

notify  those affected so consider using the 

most appropriate one. Always bear in mind 

the security of the medium as well as 

the urgency of the situation.  

• Consider how notification can 

be made appropriate for different groups 

of  individuals (e.g. children, staff, 

research subjects, students)  

• Include a description of how and 

when  the  

breach occurred and what data was 

involved. Include details of what has 

already been done and/or what will be 

done to respond to the risks posed by the 

breach.  

• When notifying individuals, give specific 

and clear advice on the steps they 

can  take to protect themselves and what 

the TECH TOWN is willing to do to help 

them.  
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• Provide a way in which they can 

contact  us  for further information or to 

ask questions  

about what has occurred (e.g. a contact 

name, helpline number or FAQs on a web 

page). Also include contact details for the 

TECH TOWN’s Information Security 

Manager  (truongnhl@techtown.asia). 

Contact External Relations and Internal 

Communications as appropriate 

for  advice. See  

example notification at Appendix 6. 

 

8 

Xem xét sự cần thiết phải thông báo 

cho bất kỳ bên thứ ba nào có thể hỗ trợ 

giúp đỡ hoặc giảm thiểu tác động đối 

với các cá nhân 

 

Consider the need to notify  any third 

parties who can assist  in helping or 

mitigating the impact on individuals  

 

Ví dụ: cảnh sát, Văn phòng thất lạc tài sản, 

công ty bảo hiểm, cơ quan chuyên môn, 

nhà tài trợ, công đoàn, 

chủ sở hữu trang web/hệ thống, ngân 

hàng/công ty thẻ tín dụng 

 

 

E.g. police, lost property offices, insurers, 

professional bodies, funders, 

trade  unions,  website/system owners, 

bank/credit card companies 

 

 

 

PHỤ LỤC 6: VÍ DỤ THÔNG BÁO CHO ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU (BƯỚC 

4: THÔNG BÁO) 

APPENDIX 6: EXAMPLE NOTIFICATION TO DATA  SUBJECT (STEP 4: 

NOTIFY) 
  

Kính gửi [tên đối tượng dữ liệu]/ Dear [data subject’s name]  

Chuyện gì đã xảy ra?/ What happened?  

Tôi viết thư này để thông báo với bạn rằng một thiết bị di động không được mã hóa có chứa 

một số thông tin cá nhân của bạn và thuộc quyền sở hữu của Tech Town đã bị [thất lạc trên 

phương tiện giao thông công cộng]. 

I am writing to inform you that, regrettably, an unencrypted mobile device containing some of 

your  personal information and in the possession of Tech Town has been  [misplaced on public 

transport].  
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Những thông tin gì liên quan?/ What information was involved?  

Thông tin liên quan đến [bản sao mẫu đơn đăng ký của bạn khi bạn đăng ký một vai trò tại 

TECH TOWN] và do đó chứa thông tin như [địa chỉ, điện thoại, email và số bảo hiểm quốc gia 

của bạn]. 

The information relates to a [copy of your application form when you applied for a role at the 

TECH TOWN] and therefore contains information such as [your address, telephone, email and 

national insurance  number].  

[Cho đến nay, không có gợi ý nào cho thấy thiết bị đã được tìm thấy và sử dụng cho mục 

đích xấu và thiết bị có thể đã được giao cho tài sản bị mất, nhưng cho đến nay vẫn chưa lấy 

lại được.] 

 [There is no suggestion to date that the device has been found and used for malicious 

purposes  and it may have been handed in to lost property, but it has not so far been 

retrieved.]  

Những gì chúng ta đang làm/ What we are doing  

Thay mặt cho Tech Town, tôi vô cùng xin lỗi về sự cố này. Các biện pháp đã được thực hiện 

để đảm bảo rằng vi phạm đã được ngăn chặn, không có thêm bản sao dữ liệu cục bộ nào được 

giữ và sẽ không có sự cố nào nữa xảy ra. Một cuộc điều tra đầy đủ đang được tiến hành. [Vụ 

việc đã được báo cáo với cảnh sát]. 

On behalf of Tech Town, I would like to apologise unreservedly for this  incident. Measures 

have been taken to ensure that the breach has been contained, no further local  copies of the 

data are held and that no further incidents will occur. A full investigation is underway.  [The 

incident has been reported to the police].  

Bạn có thể làm gì/ What you can do  

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thận trọng và chúng tôi khuyên bạn nên xem xét lời khuyên 

do cơ quan có thẩm quyền cung cấp trên trang web của họ 

However, it is important to exercise caution and we recommend that you consider the advice 

provided by the competent authority on their website. 

Để biết thêm thông tin/ For more information  

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sự cố này hoặc phải làm gì tiếp theo, vui lòng trả lời tôi 

qua email. Bạn cũng có thể liên hệ với Giám đốc bảo mật thông tin của TECH TOWN, qua 

email truongnhl@techtown.asia. 

If you have any questions about this issue or what to do next, feel free to reply to me via 

email. You can also contact Information Security Manager of TECH TOWN, via email 



 
 

   Unit 02, 08th floor, Pearl Plaza Buildings, 561A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam Page 32 

 Website: https://techtown.asia                                  

    Hotline: +84 81-716-0331                                  

 

truongnhl@techtown.asia.Với lời xin lỗi chân thành một lần nữa/ With sincere apologies 

once more.  

Trân trọng/ Yours faithfully  

[Tên, chức danh công việc, chi tiết liên lạc] / [Name, job title, contact details] 

 

PHỤ LỤC 7: CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG (BƯỚC 4: 

THÔNG BÁO)/APPENDIX 7: SEVERITY ASSESSMENT TOOL  (STEP 4: 

NOTIFY)  

Công cụ dưới đây chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và không nên dựa vào để phản ánh tất cả các 

trường hợp có liên quan. Giám đốc Điều hành sẽ đánh giá mức độ nghiêm trọng của vi phạm 

trên thang điểm từ 0-3. Một sự cố có điểm 3+ có thể được coi là 'rủi ro cao' và do đó cần phải 

thông báo ngay cho chủ thể dữ liệu theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu. Giám đốc Điều 

hành nên được tư vấn để đưa ra quyết định cuối cùng về việc thông báo cho các đối tượng dữ 

liệu. 

The tool below is intended as a guide only and should not be relied on to reflect all 

relevant  circumstances. General Manager will assess the severity of a breach on a scale of 0-

3. An  incident scoring 3+ may be considered ‘high risk’ and therefore require notification to 

data subjects  without undue delay in accordance with the General Data Protection Regulation. 

General Manager should be consulted for a final decision on notification to data subjects.  

 

 

Số cá nhân có dữ liệu 

đã được tiết lộ hoặc có nguy cơ 

 

No. of individuals whose data 

has been disclosed or put at  risk 

0 1 2 3 

0-11 
    

12-100 
    

101-1,000 
   

     

1,001 plus 
    

Các yếu tố nhạy cảm nên được áp dụng cho điểm số ban đầu như sau: 
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Đối với mỗi yếu tố nhạy cảm sau đây, hãy giảm điểm xuống 1 (không áp dụng trong trường hợp 

điểm 0) 

Sensitivity factors should be applied to the initial score as follows:  

For each of the following sensitivity factors reduce score by 1 (not applicable in the case of 

a  score of 0)  

A. Không có dữ liệu cá nhân nhạy cảm/ No sensitive personal data  

B. Thông tin đã được truy cập hoặc thuộc phạm vi công cộng/ Information already 

accessible or in public domain  

C. Mức độ gây hại cho cá nhân thấp/ Low level of harm to individuals  

Đối với mỗi yếu tố sau đây, hãy tăng điểm lên 1/ For each of the following factors increase 

score by 1  

D. Thông tin chi tiết có nguy cơ, ví dụ: ghi chú tài liệu y tế/ Detailed information at risk 

e.g. medical documentation notes  

E. Thông tin bí mật có rủi ro cao/ High risk confidential information  

F. Một hoặc nhiều sự cố tương tự trước đó trong 12 tháng qua/ One or more previous 

similar incidents in last 12 months  

G. Không thực hiện, thi hành hoặc tuân theo các biện pháp bảo vệ kỹ thuật để bảo vệ 

thông tin  

H. Không triển khai, thực thi hoặc tuân theo các biện pháp bảo vệ kỹ thuật để bảo vệ 

thông tin H. Có khả năng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông hoặc các tổn hại 

về uy tín khác và/hoặc tổ chức hoặc cá nhân đã khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền 

/ Failure to implement, enforce or follow technical safeguards to protect information 

H. Likely to attract media interest or other reputational damage and/or a complaint 

has been  made to the competent authority by an organisation or individual  

I. Các cá nhân có khả năng bị thiệt hại hoặc đau khổ đáng kể bao gồm cả sự bối rối 

hoặc thiệt hại đáng kể/ Individuals are likely to suffer substantial damage or distress 

including significant embarrassment or detriment  

J. Các cá nhân có khả năng bị đặt vào nguy cơ bị tổn hại về thể chất Individuals likely to 

have been placed at risk of physical harm  

Các yếu tố nhạy cảm không liên quan nên được loại trừ như sau  

Sensitivity factors which would not be relevant should be excluded as follows. 
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Khi người dùng chọn mục này… 

When user selects this… 

…các yếu tố nhạy cảm sau đây là loại trừ 

…the following sensitivity  factors are excluded 

A  D, E 

B  D,E,I,J  

 

C  I, J  

D  A, B  

E  A, B  

F  None  

G  None  

H  None  

I  B, C  

J  B, C 

E  A, B  

 

PHỤ LỤC 8: DANH SÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ ỨNG PHÓ (BƯỚC 5: 

ĐÁNH GIÁ)/APPENDIX 8: EVALUATION AND RESPONSE  CHECKLIST 

(STEP 5: EVALUATE) 

1  Xác định nơi có bất kỳ rủi ro hiện 

tại hoặc tương lai nào  

 

Establish where any present or  

future risks lie 

 

2  Xem xét dữ liệu và bối cảnh liên 

quan  

 

Consider the data and contexts  

involved  

Ví dụ: dữ liệu nào được lưu giữ, phạm vi, độ nhạy, 

nó được lưu trữ ở đâu và như thế nào, nó được lưu giữ 

trong bao lâu 

 

E.g. what data is held, its extent, sensitivity,  
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where and how it is stored, how long it is kept 

3  Xem xét và xác định bất kỳ điểm 

yếu nào trong các biện pháp và quy 

trình bảo mật hiện có  

 

Consider and identify any 

weak points in existing security 

measures and procedures  

Ví dụ: liên quan đến các phương pháp lưu trữ và/hoặc 

truyền tải, sử dụng thiết bị lưu trữ, cấp độ truy cập, bảo vệ 

hệ thống/mạng 

 

E.g. in relation to methods of storage and/or  

transmission, use of storage devices, levels of 

access, systems/network protections 

4  Xem xét và xác định bất kỳ điểm 

yếu nào trong mức độ nhận 

thức/đào tạo về bảo mật  

 

Consider and identify any weak  

points in levels of security  

awareness/training 

Lấp đầy khoảng trống thông qua đào tạo hoặc tư vấn phù 

hợp 

 

Fill any gaps through training or tailored advice 

5  Báo cáo kết quả và thực hiện 

khuyến nghị 

 

Report on findings and implement  

recommendations  

Báo cáo cho Giám đốc điều hành, các nhân viên khác có 

liên quan 

 

Thành lập nơi có bất kỳ hiện tại hoặc rủi ro trong tương lai  

 

Report to General Manager, other relevant staff members 

 

PHỤ LỤC 9: NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG VI PHẠM DỮ LIỆU/APPENDIX 9: 

DATA BREACH ACTIVITY LOG  

Ngày giờ 

 

Date/Time 

Hoạt động 

Hoạt động, 

Quyết định, 

Hướng dẫn hoặc 

  Tóm tắt (A, D, I hoặc B) 

 

Activity  

Activity,  

Decision,  

Instruction or  

Hành động 

 

Action 

Chủ sở 

hữu 

 

Owner 

Hoàn 

thành 

 

Completed 
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Briefing (A, D, I or B) 

Ví dụ: 

01/08/20, 

12:20 chiều 

 

E.g. 08/01/20, 

12.20pm  

B – nhận được thông báo 

về dữ liệu cá nhân có sẵn 

trên trang web  

 

B – received  

notification of  

personal data  

available on  

website  

Nhóm web đã thông 

báo và yêu cầu gỡ 

trang xuống ngay 

lập tức  

 

Informed web  

team and  

requested page  

to be taken  

down  

immediately 

M.Fligler  2h30 chiều 

 

2.30pm 

 

Hoàn thành  bởi: 

 

Completed  by: 
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