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NGUYỄN THỊ THU TRANG * 

Tóm tắt: Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tác động tới nhiều mặt của đời sống xã hội. Tuy vậy, 

sự hình thành trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống có thể xâm phạm tới 

quyền về đời sống riêng tư nói chung và quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân nói riêng. Bài viết đề cập Quy 

định chung về bảo vệ dữ liệu của châu Âu (GDPR) để thấy được những ưu điểm và bất cập trong việc 

bảo vệ dữ liệu cá nhân; tác động của GDPR tới trí tuệ nhân tạo, nền tảng công nghệ, an ninh mạng và 

pháp luật trên toàn cầu, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp 

luật nhằm bảo vệ hiệu quả dữ liệu cá nhân trong kỉ nguyên trí tuệ nhân tạo.  
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PERSONAL DATA PROTECTION IN THE AI AGE - EUROPEAN EXPERIENCE AND 

RECOMMENDATIONS TO IMPROVE THE LAW OF VIETNAM 

Abstract: The development of artificial intelligence affects many aspects of social life. However, 

the formation of artificial intelligence and the application of artificial intelligence in life may violate 

the right to privacy in general and the right to protect personal data in particular. The article 

mentions the European General Data Protection Regulation (GDPR) to see the advantages and 

disadvantages in protecting personal data; GDPR's impact on artificial intelligence, technology 

platform, cyber security and law globally, from which to experience lessons for Vietnam and propose 

to improve the law to effectively protect personal data in the era of artificial intelligence. 
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Dẫn nhập 

Quá trình chuyển đổi kĩ thuật số đang được 

thực hiện liên tục và một phần trong đó sử dụng 

trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)
1
. 

Đây là một công nghệ liên ngành nhằm mục 

                                                           
1
  Hoffmann-Riem, W. (2020), “Artificial Intelligence 

as a Challenge for Law and Regulation”, In: 

Regulating Artificial Intelligence (Wischmeyer T., 

Rademacher T. (eds)), Springer, Cham, p. 2. 

đích sử dụng các tập dữ liệu lớn (Big Data), 

khả năng tính toán phù hợp với các quy trình 

phân tích và ra quyết định cụ thể theo thứ tự 

để cho phép máy tính hoàn thành các nhiệm 

vụ gần đúng với khả năng của con người và 

thậm chí vượt quá khả năng của con người ở 

một số khía cạnh nhất định
2
. Theo đó, AI 

được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau của đời sống xã hội, cụ thể: 1) AI ứng  

                                                           
2
  Kaplan, J. (2016), Artificial intelligence, Oxford 

University Press, New York. 
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