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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 

 

1. MỤC ĐÍCH CỦA CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU/ AIM OF THE DATA 
PROTECTION POLICY 

Tech Town thừa nhận rằng công nghệ thông tin phải phục vụ mọi công dân. Phát triển công nghệ 
thông tin phải diễn ra trong bối cảnh hợp tác quốc tế. Công nghệ thông tin không được vi phạm 
danh tính con người, quyền con người, quyền riêng tư hoặc quyền tự do cá nhân hoặc công cộng. 

Tech Town acknowledges that information technology should be at the service of every citizen. 
Information technology development shall take place in the context of international co-
operation. Information technology shall not violate human identity, human rights, privacy, or 
individual or public liberties. 

Tech Town cam kết tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu quốc tế. Chính sách bảo vệ dữ liệu này áp dụng 
trên toàn thế giới cho Tech Town và dựa trên các nguyên tắc cơ bản được chấp nhận trên toàn 
cầu về bảo vệ dữ liệu. Đảm bảo bảo vệ dữ liệu là nền tảng của các mối quan hệ đáng tin cậy và 
danh tiếng của Tech Town với tư cách là một tổ chức đáng tin cậy. 

Tech Town is committed to international compliance with data protection laws. This Data 
Protection Policy applies worldwide to Tech Town and is based on globally accepted, basic 
principles on data protection. Ensuring data protection is the foundation of trustworthy 
relationships and the reputation of Tech Town as a credible organisation. 

Chính sách bảo vệ dữ liệu đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp theo quy định của các khung 
pháp lý có liên quan, kể cả ở các quốc gia chưa có luật bảo vệ dữ liệu đầy đủ. 

The Data Protection Policy ensures the adequate level of data protection as prescribed by 
relevant legal frameworks, including in countries that do not yet have adequate data protection 
laws. 

Chính sách bảo vệ dữ liệu của Tech Town là một tài liệu thiết thực và dễ hiểu mà tất cả các bộ 
phận, các bên liên quan và đối tác của Tech Town có thể tham khảo. 

Tech Town data protection policy is meant to be a practical and easy to understand document to 
which all Tech Town departments, stakeholders and partners can refer to. 

 

2. PHẠM VI CỦA CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU / SCOPE OF THE DATA 
PROTECTION POLICY 
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Chính sách bảo vệ dữ liệu này áp dụng cho tất cả các thực thể của Tech Town, bao gồm mạng 
lưới và văn phòng đại diện ở tất cả các quốc gia hoạt động. 

This Data Protection Policy applies to all entities of Tech Town, including network and 
representative offices in all countries of operation. 

1. Chính sách áp dụng cho tất cả nhân viên và thành viên quản trị của Tech Town. 

The policy applies to all Tech Town staff and governance members. 

2. Việc cung cấp chính sách này cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ người nào được tuyển 
dụng bởi một thực thể thực hiện các nhiệm vụ cho Tech Town. 

The provision of this policy may also be applied to any person employed by an entity that carries 
out missions for Tech Town. 

3. Cụ thể, chính sách này áp dụng cho các đối tác thực hiện, nhà cung cấp, bên nhận tài trợ phụ, 
các bên liên quan và các tổ chức liên quan khác. 

In particular, this policy applies to implementing partners, suppliers, sub-grantees, stakeholders 
and other associated entities. 

Chính sách bảo vệ dữ liệu của Tech Town áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân mà Tech Town 
nắm giữ liên quan đến các cá nhân có thể nhận dạng, nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến 
một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng. 

Tech Town's Data Protection Policy applies to all personal data that Tech Town holds relating 
to identifiable individuals, meaning any information relating to an identified or identifiable 
individual. 

 

3. BỘ DỮ LIỆU VÀ ĐỊNH NGHĨA CỦA TECH TOWN/ TECH TOWN’S SETS OF DATA 
AND DEFINITIONS 

Chính sách bảo vệ dữ liệu của Tech Town áp dụng cho tất cả các bộ dữ liệu cá nhân hiện được 
lưu trữ, duy trì và xử lý bởi Tech Town và cụ thể hơn là đối với các bộ dữ liệu cá nhân được xác 
định sau: 

Tech Town’s Data Protection Policy applies to all sets of personal data, currently stored, 
maintained and handled by Tech Town, and more specifically to the following identified sets of 
personal data: 

• Nhân sự của Tech Town bao gồm nhân viên trong nước và quốc tế, thực tập sinh và tình 
nguyện viên, 
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Tech Town’s personnel, including national and international staff, interns and 
volunteers, 

• Đối tượng hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp của Tech Town, bao gồm người được phỏng 
vấn, 
Tech Town’s direct and indirect beneficiaries, including interviewees 

• Các cá nhân mạnh thường quân, đồng cảm của Tech Town, 
Tech Town’s individual donors and sympathisers, 

• Các nhà thầu, nhà cung cấp, tư vấn, đối tác triển khai của Tech Town hiện đang ký hợp 
đồng với Tech Town. 
Tech Town’s contractors, suppliers, consultants, implementing partners currently under 
contract with Tech Town. 

Dữ liệu cá nhân được đề cập ở đây, có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân 
đang hoặc có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng cách tham chiếu đến một số nhận 
dạng hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc bản 
sắc xã hội. Điều này có thể bao gồm cụ thể: 

Personal data herein referred to, means any information relating to a natural person who is or 
can be identified, directly or indirectly, by reference to an identification number or to one or 
more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity. 
This can include in particular: 

• Tên của các cá nhân/ Names of individuals 
• Địa chỉ bưu chính hoặc nơi sinh sống/ Postal or living addresses 
• Địa chỉ thư điện tử/ Email addresses 
• Số điện thoại/ Telephone numbers 
• Chứng minh nhân dân và hộ chiếu/ Identity card and passport 
• Ngày và nơi sinh/ Date and place of birth 
• Xác định thân nhân/ Identification of relatives 
• Dấu vân tay/ Fingerprints 
• Tài liệu tham khảo kinh doanh/ Business reference 
• Tham chiếu địa lý/ Geo-referencing 

Xử lý dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động nào liên quan đến 
dữ liệu đó, bất kể cơ chế nào được sử dụng, đặc biệt là thu thập, ghi lại, tổ chức, lưu giữ, điều 
chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tham khảo ý kiến, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến 
hoặc thực hiện theo cách khác có sẵn, căn chỉnh hoặc kết hợp, chặn, xóa hoặc hủy. 

Processing of personal data means any operation or set of operations in relation to such data, 
whatever the mechanism used, especially the obtaining, recording, organisation, retention, 
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adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination 
or otherwise making available, alignment or combination, blocking, deletion or destruction. 

 

4. ÁP DỤNG LUẬT PHÁP QUỐC GIA VÀ CÁC NGUỒN THẨM QUYỀN/ 
APPLICATION OF NATIONAL LAWS AND SOURCES OF AUTHORITY 

Tech Town có trụ sở chính tại Việt Nam và tuân thủ luật pháp Việt Nam. Các hoạt động của 
Tech Town tại quốc gia khác tuân thủ luật pháp của quốc gia họ. 

Tech Town is headquartered in Viet Nam and observes the laws of Viet Nam. Tech Town's 
operations in other countries are subject to the laws of their country. 

Chính sách bảo vệ dữ liệu này bao gồm các nguyên tắc bảo mật dữ liệu được quốc tế chấp nhận 
mà không thay thế luật quốc gia hiện hành. Nó bổ sung luật bảo mật dữ liệu quốc gia. Luật pháp 
quốc gia có liên quan sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp luật đó xung đột với Chính sách 
bảo vệ dữ liệu này hoặc có các yêu cầu nghiêm ngặt hơn Chính sách này. Nội dung của Chính 
sách bảo vệ dữ liệu này cũng phải được tuân thủ trong trường hợp không có luật pháp quốc gia 
tương ứng. Các yêu cầu báo cáo để xử lý dữ liệu theo luật pháp quốc gia phải được tuân thủ. Mỗi 
thực thể của Tech Town, bao gồm các văn phòng đại diện chịu trách nhiệm tuân thủ Chính sách 
bảo vệ dữ liệu này và các nghĩa vụ pháp lý. 

This Data Protection Policy comprises the internationally accepted data privacy principles 
without replacing the existing national laws. It supplements the national data privacy laws. The 
relevant national law will take precedence in the event that it conflicts with this Data Protection 
Policy, or it has stricter requirements than this Policy. The content of this Data Protection 
Policy must also be observed in the absence of corresponding national legislation. The reporting 
requirements for data processing under national laws must be observed. Each entity of Tech 
Town, including network and representative offices is responsible for compliance with this Data 
Protection Policy and the legal obligations. 

Đồng thời, Tech Town có các quy tắc và tiêu chuẩn nhằm tạo ra một cách tiếp cận nhất quán và 
trong một số trường hợp, có thể nghiêm ngặt hơn luật pháp quốc gia hoặc địa phương. Do đó, 
Chính sách này phải được tuân thủ bên cạnh các luật liên quan của quốc gia và địa phương về 
bảo vệ dữ liệu. 

At the same time, Tech Town has rules and standards that seek to create a consistent approach 
and which, in some cases, may be stricter than national or local laws. This Policy must, 
therefore, be followed in addition to the relevant national and local laws on data protection. 

Trong trường hợp có xung đột giữa luật pháp quốc gia và Chính sách bảo vệ dữ liệu, Tech Town 
sẽ làm việc với các văn phòng quốc gia có liên quan để tìm giải pháp thiết thực đáp ứng mục 
đích của Chính sách bảo vệ dữ liệu. 
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In the event of conflicts between national legislation and the Data Protection Policy, Tech Town 
will work with the relevant country offices to find a practical solution that meets the purpose of 
the Data Protection Policy. 

 

5. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN/ PRINCIPLES FOR PROCESSING 
PERSONAL DATA 

1. Công bằng và hợp pháp/ Fairness and Lawfulness 
 

• Khi xử lý dữ liệu cá nhân, quyền cá nhân của chủ thể dữ liệu phải được bảo vệ. Dữ liệu 
cá nhân phải được thu thập và xử lý một cách hợp pháp và công bằng. 
When processing personal data, the individual rights of the data subjects must be 
protected. Personal data must be collected and processed in a legal and fair manner 
 

• Dữ liệu được thu thập phải đầy đủ, phù hợp và không quá mức liên quan đến mục đích 
mà chúng được thu thập và quá trình xử lý tiếp theo của chúng. 
Collected data shall be adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes 
for which they are obtained and their further processing. 
 

• Dữ liệu cá nhân có thể được xử lý khi có sự đồng ý tự nguyện của người liên quan. 
Individual data can be processed upon voluntary consent of the person concerned. 

2. Hạn chế cho một mục đích cụ thể/ Restriction to a specific purpose 
 

• Dữ liệu cá nhân chỉ có thể được xử lý cho mục đích đã được xác định trước khi dữ liệu 
được thu thập. Dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp 
pháp và sau đó sẽ không được xử lý theo cách không tương thích với các mục đích đó. 
Những thay đổi tiếp theo đối với mục đích chỉ có thể thực hiện được ở một mức độ hạn 
chế và cần có sự biện minh. 
Personal data can be processed only for the purpose that was defined before the data 
was collected. Personal data shall be obtained for specified, explicit and legitimate 
purposes, and shall not subsequently be processed in a manner that is incompatible with 
those purposes. Subsequent changes to the purpose are only possible to a limited extent 
and require justification. 

• Tuy nhiên, việc xử lý dữ liệu tiếp theo cho mục đích thống kê, khoa học và lịch sử sẽ 
được coi là phù hợp với mục đích ban đầu của việc thu thập dữ liệu, nếu nó không được 
sử dụng để đưa ra quyết định liên quan đến chủ thể dữ liệu. 
However, further data processing for statistical, scientific and historical purposes shall 
be considered compatible with the initial purposes of the data collection, if it is not used 
to take decisions with respect to the data subjects. 
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3. Minh bạch/ Transparency 
 

• Chủ thể dữ liệu phải được thông báo về cách xử lý dữ liệu của họ. Nói chung, dữ liệu cá 
nhân phải được thu thập trực tiếp từ cá nhân có liên quan. Khi dữ liệu được thu thập, chủ 
thể dữ liệu phải được biết hoặc thông báo về 

 
The data subject must be informed of how his/her data is being handled. In general, 
personal data must be collected directly from the individual concerned. When the data is 
collected, the data subject must either be made aware of, or informed of: 

- Mục đích xử lý dữ liệu;/ The purpose of data processing; 
- Danh mục bên thứ ba mà dữ liệu có thể được truyền đến/ Categories of third parties 

to whom the data might be transmitted 
• Việc xử lý dữ liệu cá nhân phải nhận được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc phải đáp 

ứng một trong các điều kiện sau: tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý mà Tech Town phải tuân 
theo; bảo vệ cuộc sống của chủ thể dữ liệu; việc thực hiện nhiệm vụ công ích được giao 
cho Tech Town. 
Processing of personal data must have received the consent of the data subject or must 
meet one of the following conditions: compliance with any legal obligation to which Tech 
Town is subject; the protection of the data subject’s life; the performance of a public 
service mission entrusted to Tech Town. 

4. Bảo mật và An toàn Dữ liệu/ Confidentiality and Data Security 

Dữ liệu cá nhân được bảo mật dữ liệu. Nó phải được coi là bí mật ở cấp độ cá nhân và được bảo 
mật bằng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, xử lý hoặc 
phân phối bất hợp pháp, cũng như mất mát, sửa đổi hoặc phá hủy do tai nạn. 

Personal data is subject to data secrecy. It must be treated as confidential on a personal level 
and secured with suitable organisational and technical measures to prevent unauthorised access, 
illegal processing or distribution, as well as accidental loss, modification or destruction. 

5. Xoá/ Deletion 
 
Dữ liệu cá nhân sẽ được lưu giữ ở dạng cho phép nhận dạng chủ thể dữ liệu trong khoảng thời 
gian không lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập và xử lý. Có thể có 
dấu hiệu về lợi ích đáng được bảo vệ hoặc ý nghĩa lịch sử của dữ liệu này trong các trường hợp 
riêng lẻ. Nếu vậy, dữ liệu phải được lưu giữ trong hồ sơ cho đến khi các lợi ích xứng đáng được 
bảo vệ đã được làm rõ về mặt pháp lý hoặc cơ quan lưu trữ của công ty đã đánh giá dữ liệu để 
xác định xem dữ liệu đó có phải được giữ lại cho các mục đích lịch sử hay không. 

Personal data shall be retained in a form that allows the identification of the data subjects for a 
period no longer than is necessary for the purposes for which they are obtained and processed. 
There may be an indication of interests that merit protection or historical significance of this 
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data in individual cases. If so, the data must remain on file until the interests that merit 
protection have been clarified legally, or the corporate archive has evaluated the data to 
determine whether it must be retained for historical purposes. 

6. Độ chính xác thực tế và cập nhật của dữ liệu/ Actual and up-to-date accuracy of data 

Dữ liệu cá nhân trong hồ sơ phải chính xác, đầy đủ và – nếu cần – được cập nhật. Các bước thích 
hợp phải được thực hiện để đảm bảo rằng dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ sẽ bị xóa, 
sửa chữa, bổ sung hoặc cập nhật. 

Personal data on file must be correct, complete, and – if necessary – kept up to date. Suitable 
steps must be taken to ensure that inaccurate or incomplete data are deleted, corrected, 
supplemented or updated. 

 

6. XỬ LÝ DỮ LIỆU/ DATA PROCESSING 

1. Đồng ý xử lý dữ liệu/ Consent to Data Processing 

Dữ liệu cá nhân có thể được xử lý khi có sự đồng ý của người liên quan. Tuyên bố đồng ý phải 
được nộp một cách tự nguyện. Trong một số trường hợp đặc biệt, sự đồng ý có thể được đưa ra 
bằng lời nói. 

Individual data can be processed upon consent of the person concerned. Declarations of consent 
must be submitted voluntarily. In certain exceptional circumstances, consent may be given 
verbally. 

2. Xử lý dữ liệu theo lợi ích hợp pháp/ Processing data according to legitimate interests 

Dữ liệu cá nhân cũng có thể được xử lý nếu cần thiết để thực thi lợi ích hợp pháp của Tech 
Town. Lợi ích hợp pháp nói chung có tính chất pháp lý (chẳng hạn như nộp đơn, thực thi hoặc 
bảo vệ chống lại khiếu nại pháp lý), kiểm toán hoặc tài chính. Dữ liệu cá nhân có thể không được 
xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp nếu trong các trường hợp riêng lẻ, có bằng chứng cho thấy lợi ích 
của cá nhân đó xứng đáng được bảo vệ. Trước khi dữ liệu được xử lý, dữ liệu phải được xác định 
xem có lợi ích nào đáng được bảo vệ hay không. Các biện pháp kiểm soát yêu cầu xử lý dữ liệu 
cá nhân chỉ có thể được thực hiện nếu có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy hoặc có lý do chính 
đáng. Ngay cả khi có lý do chính đáng, cũng phải xem xét tính tương xứng của biện pháp kiểm 
soát. Lợi ích chính đáng của tổ chức trong việc thực hiện biện pháp kiểm soát (ví dụ: tuân thủ 
các quy định pháp luật và quy tắc nội bộ của tổ chức) phải được cân nhắc với bất kỳ lợi ích nào 
đáng được bảo vệ mà cá nhân bị ảnh hưởng bởi biện pháp có thể có trong trường hợp loại trừ và 
không thể được thực hiện trừ khi thích hợp. 
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Personal data can also be processed if it is necessary to enforce a legitimate interest of Tech 
Town. Legitimate interests are generally of a legal (such as filing, enforcing or defending 
against legal claims), audit or financial nature. Personal data may not be processed based on a 
legitimate interest if, in individual cases, there is evidence that the interests of the individual 
merit protection. Before data is processed, it must be determined whether there are interests that 
merit protection. Control measures that require processing of personal data can be taken only if 
there is a legal obligation to do so or there is a legitimate reason. Even if there is a legitimate 
reason, the proportionality of the control measure must also be examined. The justified interests 
of the organisation in performing the control measure (e.g. compliance with legal provisions and 
internal rules of the organisation) must be weighed against any interests meriting protection that 
the individual affected by the measure may have in its exclusion, and cannot be performed unless 
appropriate. 

3. Viễn thông và Internet/ Telecommunications and Internet 

• Thiết bị điện thoại, địa chỉ e-mail, mạng nội bộ và internet cùng với các mạng xã hội nội 
bộ được Tech Town cung cấp chủ yếu phục vụ cho công việc. Họ là một công cụ và một 
nguồn tài nguyên tổ chức. Chúng có thể được sử dụng trong khuôn khổ các quy định 
pháp lý hiện hành và chính sách truyền thông nội bộ của Tech Town. Trong trường hợp 
sử dụng được phép cho các mục đích riêng tư, phải tuân thủ luật về bí mật viễn thông và 
luật viễn thông quốc gia có liên quan nếu áp dụng. 
Telephone equipment, e-mail addresses, intranet and internet along with internal social 
networks are provided by Tech Town primarily for work-related assignments. They are a 
tool and an organisational resource. They can be used within the applicable legal 
regulations and internal Tech Town communication policies. In the event of authorised 
use for private purposes, the laws on secrecy of telecommunications and the relevant 
national telecommunication laws must be observed if applicable. 

• Sẽ không có giám sát chung về liên lạc qua điện thoại và e-mail hoặc sử dụng mạng nội 
bộ/internet. Để chống lại các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng CNTT hoặc người dùng cá 
nhân, các biện pháp bảo vệ có thể được triển khai cho các kết nối với mạng do Tech 
Town sử dụng để chặn nội dung có hại về mặt kỹ thuật hoặc phân tích các kiểu tấn công. 
Vì lý do bảo mật, việc sử dụng thiết bị điện thoại, địa chỉ e-mail, mạng nội bộ/internet và 
mạng xã hội nội bộ có thể bị chặn tạm thời. Việc đánh giá dữ liệu này từ một người cụ 
thể chỉ có thể được thực hiện trong một trường hợp cụ thể, hợp lý về hành vi nghi ngờ vi 
phạm chính sách và/hoặc thủ tục của Tech Town. Việc đánh giá chỉ có thể được tiến hành 
bởi các bộ phận điều tra trong khi đảm bảo rằng nguyên tắc tương xứng được đáp ứng. 
Các luật quốc gia có liên quan phải được tuân thủ theo cách tương tự như các quy định 
của Tech Town. 
There will be no general monitoring of telephone and e-mail communications or intranet/ 
internet use. To defend against attacks on the IT infrastructure or individual users, 
protective measures can be implemented for the connections to the network used by Tech 
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Town that block technically harmful content or that analyse the attack patterns. For 
security reasons, the use of telephone equipment, e-mail addresses, the intranet/internet 
and internal social networks can be blocked for a temporary period. Evaluations of this 
data from a specific person can be made only in a concrete, justified case of suspected 
violations of policies and/or procedures of Tech Town. The evaluations can be conducted 
only by investigating departments while ensuring that the principle of proportionality is 
met. The relevant national laws must be observed in the same manner as the Tech Town 
regulations. 
 

4. Quyền của Chủ thể Dữ liệu/ Rights of the Data Subject 

Tất cả các cá nhân là đối tượng của dữ liệu cá nhân do Tech Town nắm giữ đều có quyền: 

All individuals who are the subject of personal data held by Tech Town are entitled: 

• Để yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân nào liên quan đến mình đã được lưu trữ, dữ liệu 
được thu thập như thế nào và cho mục đích gì. Nếu có thêm quyền xem tài liệu của người 
sử dụng lao động (ví dụ: hồ sơ nhân sự) cho mối quan hệ việc làm theo luật lao động có 
liên quan, thì những quyền này sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu dữ liệu cá nhân được truyền 
cho bên thứ ba, các cá nhân nên được thông báo về khả năng như vậy. Nếu dữ liệu cá 
nhân không chính xác hoặc không đầy đủ, chủ thể dữ liệu có thể yêu cầu sửa chữa hoặc 
bổ sung dữ liệu đó. 
To request information on which personal data relating to him/her has been stored, how 
the data was collected, and for what intended purpose. If there are further rights to view 
the employer’s documents (e.g. personnel file) for the employment relationship under the 
relevant employment laws, these will remain unaffected. If personal data is transmitted to 
third parties, individuals should be informed of such a possibility. If personal data is 
incorrect or incomplete, the data subject can demand that it be corrected or 
supplemented. 

• Được yêu cầu xóa dữ liệu của mình nếu việc xử lý dữ liệu đó không có cơ sở pháp lý 
hoặc nếu cơ sở pháp lý đó không còn hiệu lực. Điều tương tự cũng áp dụng nếu mục đích 
đằng sau quá trình xử lý dữ liệu đã hết hiệu lực hoặc không còn áp dụng được vì những 
lý do khác. Phải tuân thủ các khoảng thời gian lưu giữ hiện tại và các lợi ích xung đột 
đáng được bảo vệ. 
To request his/her data to be deleted if the processing of such data has no legal basis, or 
if the legal basis has ceased to apply. The same applies if the purpose behind the data 
processing has lapsed or ceased to be applicable for other reasons. Existing retention 
periods and conflicting interests meriting protection must be observed. 

• Phản đối dữ liệu của anh ấy/cô ấy đang được xử lý và điều này phải được tính đến nếu 
việc bảo vệ lợi ích của anh ấy/cô ấy được ưu tiên hơn lợi ích của người kiểm soát dữ liệu 
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do một tình huống cá nhân cụ thể. Điều này không áp dụng nếu một điều khoản pháp lý 
yêu cầu xử lý dữ liệu. 
To object to his/her data being processed, and this must be taken into account if the 
protection of his/her interests takes precedence over the interest of the data controller 
owing to a particular personal situation. This does not apply if a legal provision requires 
the data to be processed. 
 

7. TRUYỀN DỮ LIỆU CÁ NHÂN/ TRANSMISSION OF PERSONAL DATA 

Việc truyền dữ liệu cá nhân đến người nhận bên ngoài hoặc bên trong Tech Town phải tuân theo 
các yêu cầu cấp phép để xử lý dữ liệu cá nhân theo Mục 6 và cần có sự đồng ý của chủ thể dữ 
liệu. Người nhận dữ liệu phải được yêu cầu chỉ sử dụng dữ liệu cho các mục đích đã xác định. 

Transmission of personal data to recipients outside or inside Tech Town is subject to the 
authorisation requirements for processing personal data under Section 6 and requires the 
consent of the data subject. The data recipient must be required to use the data only for the 
defined purposes. 

Trong trường hợp dữ liệu được truyền đến người nhận bên ngoài Tech Town, người nhận này 
phải đồng ý duy trì mức bảo vệ dữ liệu tương đương với Chính sách bảo vệ dữ liệu này. Điều 
này không áp dụng nếu việc truyền dựa trên nghĩa vụ pháp lý. 

In the event that data is transmitted to a recipient outside Tech Town, this recipient must agree 
to maintain a data protection level equivalent to this Data Protection Policy. This does not apply 
if transmission is based on a legal obligation. 

Việc xử lý dữ liệu cá nhân cũng được cho phép nếu luật pháp quốc gia yêu cầu, yêu cầu hoặc cho 
phép điều này. Loại và mức độ xử lý dữ liệu phải cần thiết cho hoạt động xử lý dữ liệu được ủy 
quyền hợp pháp và phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Nếu có sự linh hoạt về mặt 
pháp lý, lợi ích của cá nhân đáng được bảo vệ phải được xem xét. 

The processing of personal data is also permitted if national legislation requests, requires or 
authorises this. The type and extent of data processing must be necessary for the legally 
authorised data processing activity, and must comply with the relevant statutory provisions. If 
there is some legal flexibility, the interests of the individual that merit protection must be taken 
into consideration. 

Trong một số trường hợp nhất định, Chính sách bảo vệ dữ liệu của Tech Town cho phép tiết lộ 
dữ liệu cá nhân, dựa trên nghĩa vụ pháp lý, cho các cơ quan thực thi pháp luật mà không cần sự 
đồng ý của chủ thể dữ liệu. 
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In certain circumstances, the Tech Town Data Protection Policy allows personal data to be 
disclosed, based on a legal obligation, to law enforcement agencies, without the consent of the 
data subject. 

Chỉ Giám đốc của Tech Town mới có thể xác thực bất kỳ tiết lộ nào như vậy bằng văn bản, trước 
khi tiết lộ, sau khi đảm bảo yêu cầu là hợp pháp, do người yêu cầu thúc đẩy, phù hợp, cần thiết 
và không gây ra mối đe dọa hoặc rủi ro trực tiếp cho Tech Town. 

Only Tech Town's General Manager can validate any such disclosure in writing, ahead of the 
disclosure, after ensuring the request is legitimate, motivated by the requester, appropriate, 
necessary and does not pose a threat or direct risk to Tech Town. 

Trước khi phê duyệt việc tiết lộ như vậy, Giám đốc của Tech Town sẽ kiểm tra xem người nhận 
dữ liệu có chỉ sử dụng dữ liệu cho các mục đích đã xác định hay không và dữ liệu đó có thể hiện 
năng lực và ý chí tuân thủ nghĩa vụ đó hay không. 

Before approving such disclosure, Tech Town’s General Manager will check that the recipient of 
the data uses the data for the defined purposes only, and that it demonstrates the capacity and 
will to abide by such an obligation. 

Khi cần thiết, Giám đốc của Tech Town sẽ giới thiệu các cố vấn pháp lý để được tư vấn và Ủy 
ban của Tech Town để xác nhận, đáng chú ý nhưng không chỉ trong các trường hợp liên quan 
đến các mối đe dọa và hệ lụy an ninh trực tiếp hoặc rủi ro tổ chức toàn cầu bao gồm cả danh 
tiếng. 

Where necessary, Tech Town’s General Manager will refer to legal advisers for advice, and to 
Tech Town's Committee for validation, notably but not only in cases involving direct security 
threats and implications or global organisational risks including reputation. 

 

8. YÊU CẦU TRUY CẬP VÀ SỬA ĐỔI ĐỐI TƯỢNG ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN 
SUBJECT ACCESS AND MODIFICATION REQUESTS TO PERSONAL DATA 

Tất cả nhân viên của Tech Town và các cá nhân bên ngoài của tổ chức phi chính phủ có thể liên 
hệ với Tech Town để yêu cầu các quyền như được liệt kê trong Điều 6 phần 4 - Quyền của Chủ 
thể Dữ liệu được áp dụng. 

All Tech Town staff and external individuals to the NGO can contact Tech Town to request rights 
as listed in Article 6 section 4 - Rights of the Data Subject to be applied. 

Yêu cầu truy cập chủ đề cá nhân từ các cá nhân nên được giải quyết bằng email hoặc bằng văn 
bản. Nếu không phải bằng văn bản, yêu cầu phải được thực hiện và xử lý bởi nhân viên được ủy 
quyền hợp lệ của Tech Town và được đăng ký trong nhật ký để tham khảo và theo dõi. 
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Individual subject access requests from individuals should be addressed by email or in writing. If 
not in writing, the request should be taken and handled by a duly authorised Tech Town staff and 
registered in a log for reference and follow up. 

Bất kỳ yêu cầu truy cập đối tượng cá nhân nào mà Tech Town nhận được sẽ được xác minh hợp 
lệ trước khi được xử lý, với việc xác minh danh tính của bất kỳ ai đưa ra yêu cầu truy cập đối 
tượng, trước khi bàn giao bất kỳ thông tin nào. 

Any individual subject access request received by Tech Town will be duly verified before being 
handled, with the verification of the identity of anyone making a subject access request, before 
handing over any information. 

Tech Town sẽ đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cá nhân một cách kịp thời. 

Tech Town will ensure to respond to individual requests in a timely manner. 

Tech Town sẽ đảm bảo rằng bất kỳ đối tượng dữ liệu nào, bao gồm nhưng không chỉ nhân viên, 
cá nhân nhà tài trợ và người đồng cảm, và người thụ hưởng, đều có phương tiện liên hệ với Tech 
Town để xác minh dữ liệu mà Tech Town nắm giữ về họ và có thể yêu cầu nhân viên Tech Town 
được ủy quyền cập nhật và sửa thông tin cá nhân. Một nghĩa vụ như vậy đòi hỏi những điều sau 
đây: 

Tech Town will ensure that any data subject, including but not only personnel, individual donors 
and sympathisers, and beneficiaries, have the means to contact Tech Town to verify the data 
Tech Town holds about them, and can have authorised Tech Town personnel update and correct 
personal information. Such an obligation entails the following: 

• Nhân viên của Tech Town phải có quyền truy cập vào hồ sơ cá nhân của họ và bất kỳ 
thông tin nào do Tech Town nắm giữ về họ, bằng cách yêu cầu đơn giản tới bộ phận 
Nhân sự, chỉ được trình bày và sửa chữa bởi nhân viên được ủy quyền hợp lệ. Việc tham 
khảo bất kỳ thông tin nào về bất kỳ nhân viên nào khác đều bị nghiêm cấm. 
Tech Town staff should have access to their personal files and to any information held by 
Tech Town on them, by simple request to Human Resources department, to be presented 
and corrected by a duly authorised staff only. The consultation of any information on any 
other staff is strictly prohibited. 

• Cá nhân các nhà tài trợ và nhà hảo tâm được Tech Town liệt kê có thể liên hệ với Tech 
Town để kiểm tra dữ liệu do Tech Town nắm giữ và sửa cũng như xóa dữ liệu đó. Thông 
tin về quyền này và cách liên hệ với Tech Town cho mục đích như vậy phải được nêu rõ 
trên trang web của Tech Town, cũng như trên các phương tiện truyền thông chính tới các 
nhà tài trợ và nhà hảo tâm, bao gồm biên lai đóng góp và tài liệu của nhà tài trợ, và trên 
yêu cầu khi gọi Tech Town HQ. Trách nhiệm như vậy nằm ở cấp độ toàn cầu với Trưởng 
phòng Nhân sự của Tech Town. 
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Individual donors and sympathisers listed by Tech Town can reach out to Tech Town to 
check the data held by Tech Town and have it corrected as well as deleted. Information 
on this right and on how to reach out to Tech Town for such a purpose should be clearly 
indicated on Tech Town website, as well as on the main media of communication to 
Individual donors and sympathisers, including donation receipts and donor 
documentation, and upon request when calling Tech Town HQ. Such a responsibility lies 
at the global level with the Tech Town Head of Human Resources. 
 

• Các nhà thầu và nhà cung cấp của Tech Town có thể liên hệ với Tech Town để kiểm tra 
dữ liệu do Tech Town nắm giữ và yêu cầu sửa dữ liệu đó.  
Tech Town contractors and suppliers can reach out to Tech Town to check data held by 
Tech Town and have it corrected. 

• Các đối tác triển khai Tech Town sẽ có quyền truy cập vào Tech Town để kiểm tra bất kỳ 
dữ liệu nào mà Tech Town lưu giữ trên họ, để đảm bảo tính chính xác, công bằng của dữ 
liệu và yêu cầu sửa đổi và cập nhật dữ liệu đó theo yêu cầu của nhân viên Tech Town 
được ủy quyền hợp pháp.  
Tech Town implementing partners shall have access to Tech Town to check any data 
Tech Town holds on them, to ensure its correctness, fairness, and to have it modified and 
updated upon request by duly authorized Tech Town personnel. 
 

9. CUNG CẤP THÔNG TIN/ PROVIDING INFORMATION 

Tech Town nhằm mục đích đảm bảo rằng các cá nhân biết rằng dữ liệu của họ đang được xử lý 
và họ hiểu: 

Tech Town aims to ensure that individuals are aware that their data is being processed, and that 
they understand: 

• Dữ liệu đang được sử dụng như thế nào;/ How the data is being used; 
• Cách thức thực hiện các quyền của họ;/ How to exercise their rights; 

Để đạt được những mục tiêu này, chính sách hiện tại được chia sẻ với tất cả nhân viên của Tech 
Town và được cung cấp theo yêu cầu của các cá nhân. Một phiên bản của Chính sách này cũng 
có sẵn theo yêu cầu tại Tech Town HQ. 

To these ends, the current policy is shared with all Tech Town staff and available on request by 
individuals. A version of this Policy is also available upon request to Tech Town HQ. 

Bất kỳ người đăng ký hoặc người dùng dịch vụ liên lạc điện tử nào sẽ được Tech Town thông 
báo một cách rõ ràng và toàn diện, trừ khi đã được thông báo trước đó, về: mục đích của bất kỳ 
hành động nào nhằm cung cấp quyền truy cập, bằng phương tiện truyền điện tử, thông tin được 



 
 
 

   Unit 02, 08th floor, Pearl Plaza Buildings, 561A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam Page 15 
 Website: https://techtown.asia                                  

    Hotline: +84 81-716-0331                                  
 
 

lưu trữ trước trong thiết bị đầu cuối kết nối điện tử của họ, hoặc để ghi dữ liệu trong thiết bị này; 
các phương tiện có sẵn cho họ để phản đối hành động đó. 

Any subscriber or user of an electronic communication service shall be informed in a clear and 
comprehensive manner by Tech Town, except if already previously informed, regarding: the 
purpose of any action intended to provide access, by means of electronic transmission, to 
information previously stored in their electronic connection terminal device, or to record data in 
this device; the means available to them to object to such action. 

 

10. TÍNH BẢO MẬT CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ/ CONFIDENTIALITY OF PROCESSING 

Dữ liệu cá nhân phải được bảo mật dữ liệu. Mọi hoạt động thu thập, xử lý hoặc sử dụng trái phép 
dữ liệu đó của nhân viên đều bị nghiêm cấm. Bất kỳ việc xử lý dữ liệu nào được thực hiện bởi 
một nhân viên mà anh ấy/cô ấy không được phép thực hiện như một phần nhiệm vụ hợp pháp 
của anh ấy/cô ấy đều là trái phép. Áp dụng nguyên tắc “cần biết”. Nhân viên được ủy quyền hợp 
lệ chỉ có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân phù hợp với loại và phạm vi của nhiệm vụ 
được đề cập. Điều này đòi hỏi phải phân tích và tách biệt cẩn thận, cũng như thực hiện, vai trò và 
trách nhiệm. 

Personal data is subject to data secrecy. Any unauthorised collection, processing, or use of such 
data by employees is prohibited. Any data processing undertaken by an employee that he/she has 
not been authorised to carry out as part of his/her legitimate duties is unauthorised. The “need 
to know” principle applies. Duly-authorised employees may have access to personal information 
only as is appropriate for the type and scope of the task in question. This requires a careful 
breakdown and separation, as well as implementation, of roles and responsibilities. 

Nhân viên bị cấm sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích riêng tư hoặc thương mại, tiết lộ dữ liệu 
đó cho những người không được ủy quyền hoặc cung cấp dữ liệu đó theo bất kỳ cách nào khác. 
Người giám sát phải thông báo cho nhân viên của họ khi bắt đầu mối quan hệ việc làm về nghĩa 
vụ bảo vệ bí mật dữ liệu. Nghĩa vụ này sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả sau khi việc làm đã kết thúc. 

Employees are forbidden to use personal data for private or commercial purposes, to disclose it 
to unauthorised persons, or to make it available in any other way. Supervisors must inform their 
employees at the start of the employment relationship about the obligation to protect data 
secrecy. This obligation shall remain in force even after employment has ended. 

 

11. QUÁ TRÌNH BẢO MẬT/ PROCESSING SECURITY 

Dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ khỏi truy cập trái phép và xử lý hoặc tiết lộ bất hợp pháp, cũng 
như mất mát, sửa đổi hoặc phá hủy do tai nạn. Điều này áp dụng bất kể dữ liệu được xử lý bằng 
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điện tử hay ở dạng giấy. Trước khi giới thiệu các phương pháp xử lý dữ liệu mới, đặc biệt là các 
hệ thống CNTT mới, các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân phải được xác 
định và triển khai. Các biện pháp này phải dựa trên trình độ kỹ thuật, rủi ro khi xử lý và nhu cầu 
bảo vệ dữ liệu (được xác định bởi quy trình phân loại thông tin). Các biện pháp kỹ thuật và tổ 
chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân là một phần trong quản lý ITC của Tech Town và phải được điều 
chỉnh liên tục theo sự phát triển kỹ thuật và thay đổi của tổ chức. 

Personal data must be safeguarded from unauthorised access and unlawful processing or 
disclosure, as well as accidental loss, modification or destruction. This applies regardless of 
whether data is processed electronically or in paper form. Before the introduction of new 
methods of data processing, particularly new IT systems, technical and organisational measures 
to protect personal data must be defined and implemented. These measures must be based on the 
state of the art, the risks of processing, and the need to protect the data (determined by the 
process for information classification). The technical and organisational measures for protecting 
personal data are part of Tech Town’s ITC management and must be adjusted continuously to 
the technical developments and organisational changes. 

 

12. KIỂM SOÁT BẢO VỆ DỮ LIỆU/ DATA PROTECTION CONTROL 

Việc tuân thủ Chính sách bảo vệ dữ liệu và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành được kiểm tra thường 
xuyên bằng các cuộc kiểm tra bảo vệ dữ liệu và các biện pháp kiểm soát khác. Việc thực hiện các 
biện pháp kiểm soát này là trách nhiệm của Giám đốc hoặc đại diện được chỉ định của Tech 
Town. Kết quả kiểm soát bảo vệ dữ liệu do đại diện được chỉ định thực hiện phải được báo cáo 
cho Giám đốc. Ủy ban của Tech Town phải được thông báo về các kết quả chính như một phần 
của nhiệm vụ báo cáo liên quan. Theo yêu cầu, kết quả kiểm soát bảo vệ dữ liệu sẽ được cung 
cấp cho cơ quan bảo vệ dữ liệu chịu trách nhiệm. Cơ quan bảo vệ dữ liệu chịu trách nhiệm có thể 
thực hiện các biện pháp kiểm soát của riêng mình đối với việc tuân thủ các quy định của Chính 
sách này, như được cho phép theo luật quốc gia. 

Compliance with the Data Protection Policy and the applicable data protection laws is checked 
regularly with data protection audits and other controls. The performance of these controls is 
the responsibility of Tech Town’s General Manager or appointed representative. The results of 
the data protection controls performed by appointed representative must be reported to the 
General Manager. Tech Town’s Committee must be informed of the primary results as part of 
the related reporting duties. On request, the results of data protection controls will be made 
available to the responsible data protection authority. The responsible data protection authority 
can perform its own controls of compliance with the regulations of this Policy, as permitted 
under national law. 
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13. VI PHẠM, XỬ PHẠT VÀ BÁO CÁO/ VIOLATION, SANCTION AND REPORTING 

Bất kỳ việc không tuân thủ chính sách hiện tại hoặc cố tình vi phạm các quy tắc được đặt ra 
trong chính sách sẽ dẫn đến việc Tech Town tiến hành một cuộc điều tra thích hợp. 

Any failure to comply with the current policy or to deliberately violate the rules set in the policy 
will result in the launch of an appropriate investigation by Tech Town. 

Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của nghi ngờ hoặc cáo buộc, Tech Town có thể đình chỉ 
nhân viên hoặc quan hệ với các bên liên quan khác trong quá trình điều tra. Điều này sẽ không bị 
thách thức. 

Depending on the gravity of the suspicion or accusations, Tech Town may suspend staff or 
relations with other stakeholder during the investigation. This will not be subject to challenge. 

Tùy thuộc vào kết quả của cuộc điều tra độc lập, nếu phát hiện ra rằng bất kỳ ai có liên quan đến 
Tech Town đã cố tình vi phạm các quy tắc được đặt ra trong chính sách vì lợi nhuận cá nhân 
hoặc bất kỳ việc sử dụng dữ liệu cá nhân nào khác, hoặc đã vi phạm một cách có hệ thống và có 
chủ ý các nguyên tắc và các tiêu chuẩn có trong tài liệu này, Tech Town sẽ áp dụng biện pháp kỷ 
luật ngay lập tức và bất kỳ hành động nào khác có thể phù hợp với hoàn cảnh. Điều này có thể có 
nghĩa là, ví dụ, đối với: 

Depending on the outcome of the independent investigation, if it comes to light that anyone 
associated with Tech Town has deliberately violated the rules set in the policy for its personal 
profit or any other usage of personal data, or has systematically and deliberately contravened 
with the principles and standards contained in this document, Tech Town will take immediate 
disciplinary action and any other action which may be appropriate to the circumstances. This 
may mean, for example, for: 

• Nhân viên - kỷ luật/sa thải;/ Employees - disciplinary action/dismissal; 
• Người được ủy thác, cán bộ và thực tập sinh - chấm dứt mối quan hệ với tổ chức;/ 

Trustees, officers and interns - ending the relationship with the organisation; 
• Đối tác - rút vốn/hỗ trợ;/ Partners - withdrawal of funding/support; 
• Nhà thầu và tư vấn - chấm dứt hợp đồng./ Contractors and consultants - termination of 

contract. 

Tùy theo tính chất, hoàn cảnh và địa điểm của vụ việc và vi phạm, Tech Town cũng sẽ xem xét 
việc nhờ đến các cơ quan chức năng như công an để đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và nạn 
nhân. 

Depending on the nature, circumstances and location of the case and violation, Tech Town will 
also consider involving authorities such as the police to ensure the protection of personal data 
and victims. 
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Việc báo cáo các hành vi vi phạm đáng ngờ hoặc thực tế đối với chính sách này là nghĩa vụ pháp 
lý và chuyên nghiệp của tất cả nhân viên và đối tác. Việc không báo cáo thông tin có thể dẫn đến 
hành động kỷ luật. 

The reporting of suspected or actual violations to this policy is a professional and legal 
obligation of all staff and partners. Failure to report information can lead to disciplinary action. 

Tech Town khuyến khích nhân viên và các bên liên quan của mình báo cáo các trường hợp nghi 
ngờ liên quan đến bất kỳ nhân viên, chuyên gia tư vấn, thành viên hội đồng quản trị, khách hoặc 
nhân viên nào của các tổ chức đối tác của Tech Town, thành viên hội đồng quản trị, nhân viên và 
hoặc nhà cung cấp của họ. 

Tech Town encourages its staff and stakeholders to report suspected cases which involve any 
Tech Town staff, consultants, board members, guests or staff of Tech Town’s partner 
organisations, their board members, staff and or suppliers. 

Tech Town khuyến khích nhân viên và các bên liên quan của mình báo cáo các trường hợp nghi 
ngờ thông qua các phương tiện sau: 

Tech Town encourages its staff and stakeholders to report suspected cases through the following 
means: 

• Nhân viên và thực tập sinh có thể báo cáo liên hệ/ Staff and interns can report contacting 
-  Quản lý trực tiếp/ Line manager 
- Trưởng phòng Nhân sự/ The Head of Human Resources. 

• Các nhà cung cấp và nhà thầu có thể sử dụng địa chỉ email: report@techtown.asia 
Suppliers and contractors can use the confidential email address: report@techtown.asia 

• Các mạnh thường quân, nhà hảo tâm có thể tham khảo qua địa chỉ email bảo mật: 
report@techtown.asia 
Individual donors and sympathisers can refer to the confidential email address: 
report@techtown.asia 

Tất cả các báo cáo sẽ được coi là bảo mật theo Quy tắc ứng xử của Tech Town và nguyên tắc 
Nhân sự của Tech Town. 

All reports will be treated as confidential in line with Tech Town's Code of Conduct and Tech 
Town's Human Resources guidelines. 

Tech Town sẽ không tha thứ cho những cáo buộc sai trái được thiết kế để làm tổn hại danh tiếng 
của nhân viên. Bất kỳ ai bị phát hiện tố cáo sai sự thật sẽ bị điều tra và xử lý kỷ luật. 

Tech Town will not tolerate false accusations which are designed to damage a member of staff’s 
reputation. Anyone found making false accusations will be subject to investigation and 
disciplinary action. 
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14. TRÁCH NHIỆM/ RESPONSIBILITIES 

Tech Town chịu trách nhiệm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu pháp lý và những yêu cầu có trong 
Chính sách bảo vệ dữ liệu này để bảo vệ dữ liệu. 

Tech Town is responsible to ensure that the legal requirements, and those contained in this Data 
Protection Policy, for data protection are met. 

Nhân viên quản lý có trách nhiệm đảm bảo rằng các biện pháp tổ chức, Nhân sự và kỹ thuật 
được áp dụng để mọi quá trình xử lý dữ liệu được thực hiện theo quy định bảo vệ dữ liệu. Các 
nhà quản lý phải đảm bảo rằng nhân viên của họ được đào tạo đầy đủ về bảo vệ dữ liệu. 

Management staff are responsible for ensuring that organisational, Human Resources, and 
technical measures are in place so that any data processing is carried out in accordance with 
data protection. The managers must ensure that their employees are sufficiently trained in data 
protection. 

Việc tuân thủ các yêu cầu này là trách nhiệm của các nhân viên có liên quan. 

Compliance with these requirements is the responsibility of the relevant employees. 

 

15. 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-protection 

 

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

Phiên bản/ 
Version 

Ngày/ 
Date 

Mô tả/ Description Được duyệt bởi/ 
Approved By 

1.0 01/03/2022 Tiêu chuẩn được soạn thảo lần đầu 

Initial Standard Drafted 

Mrs Huyen Nguyen 

Tech Town’s CEO 

 

 

 



 
 
 

   Unit 02, 08th floor, Pearl Plaza Buildings, 561A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam Page 20 
 Website: https://techtown.asia                                  

    Hotline: +84 81-716-0331                                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


