English

Vietnamese (Tiếng Việt)

About privacy

Quyền riêng tư

This section provides a basic introduction to
what privacy is and what the Privacy Act
1988 (Privacy Act) covers. For information
about other Commonwealth privacy-related
legislation, see the Other legislation page.

Phần này giới thiệu sơ lược về quyền riêng
tư là gì và Privacy Act 1988 (Đạo luật Quyền
Riêng tư) bao trùm những gì. Muốn biết
thêm thông tin về các luật lệ nào khác của
Liên bang liên quan đến quyền riêng tư, xem
trang Other legislation (Luật lệ khác).

What is covered by privacy?

Quyền riêng tư bao trùm những gì?

In Australia, privacy law relates to the
protection of an individual’s personal
information. Personal information is
information that identifies you or could
reasonably identify you.

Tại Úc, luật quyền riêng tư liên quan đến
việc bảo vệ thông tin cá nhân của mỗi người.
Thông tin cá nhân là thông tin giúp nhận ra
hoặc có thể dễ nhận ra danh tính của quý vị.

The Privacy Act also contains provisions that
deal with:

Đạo luật Quyền Riêng tư cũng có các khoản
nhằm xử trí về:



sensitive information



tax file numbers



credit information



tax file numbers (danh số thuế)



health or medical information.



credit information (thông tin tín dụng)



health or medical information (thông
tin y tế hoặc y khoa).

For more information about what is covered
by privacy, go to the What is covered by
privacy page.



sensitive information
(thông tin nhạy cảm)

Muốn biết thêm chi tiết về những gì được
bao trùm bởi quyền riêng tư, xem trang
What is covered by privacy.

Who is covered by privacy?

Những ai được quyền Riêng tư yểm trợ?

The Privacy Act includes ten National Privacy
Principles (NPPs), which apply to certain
private sector organisations, and 11
Information Privacy Principles (IPPs), which
apply to the Australian Government, ACT
and Norfolk Island government agencies.
These principles give individuals protection
against the mishandling of their personal
information.

Đạo luật Quyền Riêng tư gồm có mười
Nguyên tắc Riêng tư Quốc gia (National
Privacy Principles - NPPs), áp dụng cho một
số cơ quan tư, và 11 Nguyên tắc Riêng tư
Thông tin (Information Privacy Principles IPPs), áp dụng cho các cơ quan Chính phủ
Úc, ACT và Norfolk Island. Các nguyên tắc
này giúp bảo vệ các cá nhân đối với việc xử
lý sai lạc các thông tin của họ.

For more information about who is covered
by privacy, go to the Who is covered by

Muốn biết thêm chi tiết về những ai được
quyền Riêng tư yểm trợ, xem trang Who is

privacy page.

covered by privacy.

Privacy law reform

Cải cách luật về quyền riêng tư

The Australian Parliament passed
amendments to the Privacy Act in
November 2012, which will affect the way in
which privacy is regulated from 12 March
2014. See our privacy law reform page for
more detail.

Quốc hội Úc đã thông qua các tu chính về
Đạo luật quyền Riêng tư vào tháng Mười
Một 2012, khiến sẽ ảnh hưởng cách thức mà
quyền riêng tư được điều chỉnh kể từ 12
tháng Ba 2014. Xem trang privacy law
reform để biết thêm chi tiết.
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