
Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong xu 

hướng chuyển đổi số ngành 

ngân hàng

Thứ Sáu, 07/10/2022 (9:30 - 11:00)

Tiếng Việt

Không thu phí

Đơn vị tổ chức

Hội thảo 

trực tuyến



Chương trình
Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, dữ 

liệu cá nhân trên không gian mạng trở thành 

một kho lưu trữ khổng lồ mà nếu ngân hàng 

và các tổ chức không có biện pháp bảo vệ 

tương xứng, đúng cách thì sẽ tạo ra điều 

kiện thuận lợi để tội phạm lợi dụng thực hiện 

các hành vi vi phạm pháp luật, gây ra hậu 

quả khôn lường cho cá nhân và tổ chức.

Vậy tình hình bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân 

ở Việt Nam đang ở mức độ nào? Chính phủ 

và các bộ ngành liên quan đã ban hành 

những quy định gì? Ngân hàng và doanh 

nghiệp cần làm gì để bảo vệ an toàn thông 

tin cá nhân cho các khách hàng?

Tham dự hội thảo trực tuyến "Bảo vệ dữ liệu 

cá nhân trong xu hướng chuyển đổi số 

ngành ngân hàng" do PwC Việt Nam phối 

hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 

(VNBA) tổ chức để trao đổi cùng các chuyên 

gia về chủ đề này.

1. Bối cảnh an toàn dữ liệu cá nhân

2. Tổng quan về quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam 

và thế giới

3. Khung kiểm soát bảo vệ dữ liệu cá nhân của PwC

4. Kinh nghiệm thực tiễn từ khu vực và khuyến nghị dành 

cho các ngân hàng

5. Hỏi & Đáp

Đăng ký tham gia

● Vui lòng đăng ký tham gia TẠI ĐÂY

● Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ:

Cô Nguyễn Phương Khanh

0933 270 366 | nguyen.phuong.khanh@pwc.com

Cô Nguyễn Huyền

0969 998 692 | daotao.vnba@gmail.com

https://forms.gle/jKQbdCELmyDYWH5q9
mailto:nguyen.phuong.khanh@pwc.com
mailto:daotao.vnba@gmail.com


Ông Phó Đức Giang
Giám đốc

Công ty TNHH Dịch vụ An toàn 

Thông tin PwC Việt Nam

Ông Clarence Chan
Phó Tổng Giám đốc

Dịch vụ tư vấn bảo mật thông tin

Công ty PwC Malaysia

Ông Trần Minh Quân
Trưởng phòng

Công ty TNHH Dịch vụ An toàn 

Thông tin PwC Việt Nam

Diễn giả


