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PHỤ ĐÍNH A: Mẫu Thông Báo cho Thân Chủ  
APPENDIX A: Client Notification Form 
Thông báo về việc sử dụng Phương Tiện Truyền Thông Điện Tử  
(Notification for the use of Digital Communications) 

Phương Tiện Truyền Thông Điện Tử (Digital Communications) có thể là một cách tiện lợi để truyền 
thông liên lạc với toán chăm sóc của quý vị trong thời gian chưa đến khám, nhưng có các rủi ro khi 
sử dụng những cách này để gửi dữ kiện cá nhân. 

Chúng tôi sẽ làm những gì có thể làm để xác quyết là chỉ có quý vị là người nhận bất cứ dữ kiện cá 
nhân nào do chúng tôi gửi, nhưng không bao giờ chắc chắn được 100% là chúng tôi truyền thông 
với ai nếu không gặp tận mặt. 

Quý vị cần biết là chúng tôi không thể kiểm soát được dữ kiện đó sẽ ra sao sau khi được lưu lại: 
trên khí cụ của quý vị; 2) bởi các hãng viễn thông; 3) bởi các nguồn cung cấp nhu kiện hoặc chương 
trình ứng dụng; hoặc 4) bởi các chương trình ứng dụng khác có thể truy cập tin nhắn của quý vị. 

Quý vị có trách nhiệm giữ an ninh cho máy/bảng điện toán, dịch vụ email và điện thoại của chính 
mình.  

Các rủi ro khi sử dụng Phương Tiện Truyền Thông Điện Tử (Risks of using Digital 
Communications) 

Các dữ kiện này có thể được yêu cầu cung cấp, xem xét, thay đổi hoặc xóa bỏ nếu quý vị cho người 
khác sử dụng điện thoại, bảng điện toán hoặc trương mục email của mình. 

Dữ kiện có thể khó giữ được an toàn nếu lưu trong một máy điện toán/khí cụ bị nhiễm khuẩn điện 
toán hoặc chương trình độc hại (malware). 

Các tổ chức có thể phải cung cấp các dữ kiện theo luật định hoặc theo lệnh tòa. 

Khi truyền thông điện tử là có thể bị những bên thứ ba chặn lấy tin tức. 

Dữ kiện của quý vị có thể được lưu giữ và / hoặc truy cập ở ngoài Canada. 

Quý vị có thể làm gì? (What can you do?) 

Dưới đây là đề nghị về những cách hay nhất để giúp quý vị bảo vệ dữ kiện sau khi vào tay mình. 
Điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là những cách hiệu quả nhất nói chung và sẽ không thể bảo 
đảm là dữ kiện của quý vị sẽ không bị bên thứ ba truy cập. 

• Bảo vệ mật mã của quý vị! Người khác có thể giả danh là quý vị bằng cách gửi yêu cầu cho 
chúng tôi từ khí cụ hoặc trương mục email của quý vị 

• Sử dụng các chương trình trình ứng dụng (Apps) từ những nguồn đáng tin cậy (Google 
Play, iStore). Nếu dữ kiện quý vị muốn truyền thông các dữ kiện mang bản chất tế nhị, quý 
vị có thể tìm cách truyền thông an ninh hơn 

• Xóa các emails và văn bản text mà quý vị không cần nữa 
• Cài đặt khí cụ của quý vị để kiểm soát loại dữ kiện nào các chương trình ứng dụng (Apps) 

của quý vị được phép truy cập 
• Tránh gửi dữ kiện cá nhân trong khi sử dụng Wifi công cộng 
• Áp dụng những cách kiểm soát phép sử dụng trên khí cụ của quý vị để chắc chắn là không 

có chương trình ứng dụng nào (Apps) được phép truy cập tin nhắn bằng văn bản (text) 
và/hoặc email của quý vị nếu không cần thiết  

• Dùng chương trình bảo vệ chống nhiễm mã khuẩn trên máy điện toán hoặc khí cụ của quý 
vị, và thường xuyên dò tìm 
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