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Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu 

cá nhân 

(bản dịch chỉ nhằm mục đích tham khảo) 

 

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân là hoàn toàn tự nguyện. Nếu quý vị không cung cấp đầy đủ thông tin, quý vị có 

thể không được tiêm vắc-xin. 

 

Mục đích của việc thu thập dữ liệu 

1. Chính phủ sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân được cung cấp cho một hoặc nhiều mục đích sau đây: 

(a) kiểm tra với các phòng ban và cơ quan chính phủ có liên quan để biết về trạng thái tiêm vắc-xin COVID-

19; 

(b) thông báo cho các đơn vị hoặc phòng ban và tổ chức của chính phủ có liên quan để sắp xếp việc tiêm 

vắc-xin và theo dõi sau khi tiêm vắc-xin; 

(c) để tạo, xử lý và duy trì tài khoản y tế điện tử eHealth (Trợ cấp) cũng như quản lý và theo dõi chương trình 

tiêm vắc-xin COVID-19, bao gồm nhưng không giới hạn ở quy trình xác minh bằng các phương thức điện 

tử có dữ liệu được Sở Di trú lưu giữ; 

(d) chuyển đến Sở Y tế và các tổ chức có liên quan hợp tác với Chính phủ (bao gồm Trường Đại học Hồng 

Kông) để liên tục theo dõi sự an toàn và các biến cố lâm sàng có liên quan đến việc tiêm vắc-xin 

COVID-19 trong Chương trình tiêm vắc-xin COVID-19; 

(e) cho các mục đích thống kê và nghiên cứu;  

(f) ngăn chặn, phòng ngừa, trì hoãn hoặc kiểm soát tỷ lệ nhiễm hoặc lây nhiễm của dịch COVID-19, bao gồm 

cả truy vết tiếp xúc, và 

(g) bất cứ mục đích hợp pháp nào khác có thể được yêu cầu, ủy quyền hoặc cho phép theo quy định của pháp 

luật. 

 

Các loại đối tượng nhận dữ liệu 

2. Dữ liệu cá nhân do quý vị cung cấp sẽ được chuyển đến Chính phủ và cũng có thể được Chính phủ tiết lộ 

cho các viên chức Chính phủ , các tổ chức khác và bên thứ ba cho các mục đích nêu trong đoạn 1 trên đây 

nếu cần. 

 

Quyền truy cập dữ liệu cá nhân 

3. Quý vị có quyền truy cập và sửa chữa dữ liệu cá nhân của quý vị theo các mục 18 và 22 và nguyên tắc 6, 

phụ lục 1 của Sắc lệnh bảo vệ dữ liệu cá nhân (Quyền riêng tư) (Cap. 486). Sở Y tế có thể áp dụng một 

khoản phí khi thực hiện yêu cầu truy cập dữ liệu. 

 

Các thắc mắc 

4. Các thắc mắc liên quan đến dữ liệu cá nhân được cung cấp, bao gồm yêu cầu truy cập và sửa chữa dữ 

liệu cần được gửi đến: 
Executive Officer (Programme Management and Vaccination Division) 

Địa chỉ: Centre for Health Protection, Block A, 2/F, 147C Argyle Street, Kowloon 

Số điện thoại: 2125 2045 

 

 

 

 

Ngày phát hành: 28 tháng 2 năm 2022 

 


