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       NGUYỄN THỊ LONG * 

Tóm tắt: Dữ liệu cá nhân đang ngày càng đóng vai trò quan trọng và được xem là yếu tố cơ 

bản của lĩnh vực thương mại điện tử, chính phủ điện tử, toà án điện tử, y tế điện tử…  Trong những 

năm qua, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các quốc gia trên thế giới, trong đó có 

Việt Nam đã khai thác được nhiều lợi ích dữ liệu cá nhân, đồng thời cũng đối mặt với nhiều vụ việc 

xâm phạm dữ liệu cá nhân, gây hậu quả nghiêm trọng. Bài viết phân tích những nội dung khái quát 

của pháp luật Việt Nam về sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân: làm rõ tính cần thiết của việc hoàn 

thiện các quy định pháp luật, rà soát các quy định pháp luật hiện hành về sử dụng, bảo vệ dữ liệu cá 

nhân tại Việt Nam và đề xuất cấu trúc, nội dung của nghị định về sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá 

nhân. Trên cơ sở phân tích thành tựu của Liên minh châu Âu trong việc quy định về sử dụng và bảo 

vệ dữ liệu cá nhân, bài viết rút ra những kết luận và kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với việc 

hoàn thiện các quy định pháp luật dân sự nói chung và các quy định pháp luật dữ liệu cá nhân tại 

Việt Nam nói riêng. 
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COMPLETING VIETNAMESE LEGISLATION ON PERSONAL DATA PROTECTION – A 

VIEW FROM THE EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION  

Abstract: Personal data plays an increasingly important role and it is considered a fundamental 

element of e-commerce, e-government, e-court, e-health, etc. Over the last few years, along with the 

development of science and technology, countries around the world, including Vietnam, have 

exploited various merits of personal data. At the same time, we have also witnessed many cases of 

personal data leakage with catastrophic consequences. Stemming from these practices, the article 

analyzes the general contents of Vietnam's regulations relating to the use and protection of personal 

data: clarifying the necessity of law improvement, reviewing in-effect regulations on the use and 

protection of personal data in Vietnam and proposes the structure and content of the decree on the use 

and protection of personal data. On the basis of analyzing the achievements of the European Union in 

the regulations on the use and protection of personal data, the article draws conclusions and valuable 

experiences for reference for the improvement of Civil law in general and personal data laws in 

Vietnam in particular.     
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