
 

 
 
 
    

 

Sự bảo mật 
2020 Census & Quản lý thông tin 

Khi bạn đã tin tưởng chúng tôi với các thông tin của bạn, mục tiêu của chúng tôi - và với trách nhiệm 
hợp pháp - là bảo vệ nó thật an toàn. Nhiệm vụ của chúng tôi là phục vụ với tư cách là nhà cung cấp 
dữ liệu hàng đầu quốc gia về con người và nền kinh tế. Chúng tôi không thể có được những thông tin 
này, nếu không có bạn. 

Nhân viên chúng tôi đã tuyên thệ suốt đời để bảo vệ thông tin của bạn. Nếu họ vi phạm 
lời tuyên thệ đó, họ có thể bị phạt tới 250.000 mỹ kim và bị bỏ tù đến 5 năm. Tất cả nhân viên 
bắt buộc phải tham gia khóa đào tạo hàng năm để nhắc nhở họ về các chính sách bảo mật của 
chúng tôi. 

Luật pháp bảo vệ thông tin của bạn
Theo luật, thông tin của bạn được bảo mật. Câu trả lời của bạn không thể được sử dụng chống lại bạn 
bởi bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc tòa án. Luật này được tìm thấy trong Title 13 của Bộ luật Hoa Kỳ. 
Bất cứ ai vi phạm luật này đều phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc. 

Nguyên tắc về sự riêng tư dẫn dắt công việc của chúng tôi 
Nguyên tắc về sự riêng tư sẽ định hướng hành động của chúng tôi - qua đó chúng tôi tôn trọng 
quyền riêng tư và bảo vệ quyền bảo mật của bạn. 

• Chúng tôi không nhận diện các cá nhân trong dữ liệu 
• Chúng tôi chỉ có thể công bố số liệu thống kê 
• Hội đồng Giám Sát của chúng tôi xác minh rằng mọi số liệu 

chúng tôi đưa ra đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật. 

Khi bắt đầu thu thập dữ liệu cho đến việc lưu trữ thông tin sau cùng, chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn 
dựa trên những sự thu thập kinh nghiệm tốt nhất trong ngành và đạt yêu cầu của liên bang. Chúng tôi 
sử dụng mã hóa dữ liệu và hai hình thức xác minh để bảo vệ khi truy cập vào hệ thống. Sự an toàn của 
hệ thống của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi liên tục điều chỉnh và theo dõi để có phương 
cách giải quyết trước khi có các mối đe dọa xảy ra. 

Chúng Tôi Giữ Gìn Dữ Liệu
Của Bạn An Toàn! 


