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TRUNG TÂM KHẢO SÁT DTC – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ 5.0 TRUST DTC
Địa chỉ: Tầng 1, Z115, Nước Hai, Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên
Hotline: (0208) 6 569 229 – Di động: 0924.689.650 
Email: khaosatdtc@gmail.com                                          Website: https://khaosatdtc.com/

KẾT QUẢ KHẢO SÁT
I. THÔNG TIN KHẢO SÁT
Mã Khảo sát: Người thực hiện: Email:

A-KS2211 Trung tâm Khảo sát DTC khaosatdtc@gmail.com

Ngày chốt khảo sát: Mẫu kết quả khảo sát:

24/02/2022 500

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Phần 1: Thông tin chung

1. Giới tính của bạn Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Nam 227 45,40

Nữ 271 54,20

Khác 2 0,40

2. Độ tuổi Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Từ 10 - 26 tuổi 156 31,20

Từ 27 - 41 tuổi 228 45,60

Từ 42 - 55 tuổi 81 16,20

Từ 55 trở lên 35 7,00

4. Những mạng xã hội bạn thường xuyên sử dụng Kết quả

(500 người được khảo sát đưa ra tổng cộng 1468 lựa chọn)

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Facebook 454 30,93

Tiktok 293 19,96

Zalo 396 26,98

Instagram 147 10,01

LinkedIn 80 5,45

Khác 98 6,68

Phần 2: Đánh giá mức độ quan tâm của người dùng mạng xã hội Việt Nam đối với việc bảo mật thông tin

Chọn lựa quan điểm phù hợp với bản thân dựa vào trải nghiệm của bạn khi sử dụng mạng xã hội(1. Không đồng ý 2. Bình thường 3. Đồng ý)

Chỉ tiêu 1 2 3

Bạn quan tâm đến việc bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng mạng xã hội102 135 263

Bạn biết rõ cách thức bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội 212 195 93

Bạn nghĩ rằng việc bảo mật thông tin cá nhân trên mạng là rất quan trọng87 166 247

Bạn sẵn sàng chia sẻ thông tin cá nhân trong quá trình tham gia nhận các chính sách ưu đãi từ doanh nghiệp trên mạng xã hội68 289 143

Bạn lo lắng khi người lạ nhắn tin cho bạn trên mạng xã hội 178 269 53

Bạn nghĩ rằng chính sách, luật pháp hiện hành đã bảo vệ tốt thông tin cá nhân người dùng trên mạng xã hội174 215 111

Bạn tin rằng các cơ quan chức năng cần ban hành nhiều chính sách hơn để bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội31 191 278

Kết quả
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Phần 3: Tâm lý của người dùng trong việc bảo vệ dữ liệu đối với công ty cung cấp dịch vụ mạng xã hội, các bên thứ ba có liên quan

1. Chọn lựa quan điểm phù hợp với bản thân dựa vào trải nghiệm của bạn khi sử dụng mạng xã hội (1. Có 2. Không)

Chỉ tiêu 1 2

Bạn đọc những "Điều khoản cam kết về bảo mật dữ liệu khi đăng ký tài khoản của các trang mạng xã hội342 158

Bạn tin tưởng các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoài mục đích đã được nêu trong "Điều khoản cam kết"266 234

Bạn tin rằng các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội có thể thu thập những dạng thông tin mà bạn không cho phép274 226

Bạn biết rõ địa điểm các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn122 378

Bạn tin rằng các nhà cung cấp luôn luôn thông báo cho bạn biết khi họ thay đổi "Điều khoản cam kết"145 355

Bạn tin rằng các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội có thể chia sẻ thông tin riêng tư khi chưa có sự cho phép của bạn192 308

Bạn nghĩ rằng các nhà quảng cáo đang tiếp cận được quá nhiều thông tin cá nhân của bạn trên mạng xã hội356 144

Nếu phát hiện thông tin tài khoản ngân hàng của bạn bị đánh cắp trên mạng xã hội, bạn sẽ không tiếp tục sử dụng mạng xã hội đó267 233

Kết quả

2. Bạn nghĩ rằng thông tin của bạn có thể được các công ty cung cấp dịch vụ mạng xã hội chia sẻ cho các đối tượng nào dưới đây?

(500 người được khảo sát đưa ra tổng cộng 1285 lựa chọn) Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Nhà quảng cáo và mạng lưới quảng cáo 487 37,90

Nhà cung cấp dịch vụ phân tích, đo lường 212 16,50

Các đối tác kinh doanh của công ty mạng xã hội354 27,55

Cơ quan, chính phủ 51 3,97

Các học giả, nhà nghiên cứu 116 9,03

Khác 65 5,06

Phần 4: Tâm lý của người dùng trong việc bảo mật thông tin cá nhân

1. Bạn có cung cấp chính xác thông tin cá nhân khi sử dụng mạng xã hội hay không?

Thanh đo 5 mức độ từ Không bao giờ (1) đến Luôn luôn (5)

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ Kết quả

Không bao giờ 120 24,00

Hiếm khi 87 17,40

Thỉnh thoảng 130 26,00

Thường xuyên 144 28,80

Luôn luôn 19 3,80
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2. Bạn cung cấp những loại thông tin nào khi đăng ký, sử dụng tài khoản mạng xã hội?

(500 người được khảo sát đưa ra tổng cộng 2691 lựa chọn)

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ Kết quả

Họ và tên thật 588 21,85

Hình ảnh chân dung thật 98 3,64

Ngày sinh 355 13,19

Nơi sinh/nơi đang sống/nơi đã sống 387 14,38

Địa chỉ email 403 14,98

Thông tin học vấn 227 8,44

Tình trạng quan hệ 269 10,00

Sở thích cá nhân 164 6,09

Quan điểm chính trị 97 3,60

Tài khoản ngân hàng 68 2,53

Khác 35 1,30

3. Bạn cài đặt chế độ hiển thị thông tin cá nhân như thế nào? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Riêng tư 146 29,20

Bạn bè 192 38,40

Công khai 67 13,40

Chỉ mình tôi 95 19,00

4. Bạn lựa chọn chế độ nào khi chia sẻ nội dung các bài viết của mình? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Bạn bè 186 37,20

Công khai 287 57,40

Chỉ mình tôi 27 5,40

5. Bạn có thường dùng tài khoản MXH để đăng nhập vào các ứng dụng khác không?

Thanh đo 5 mức độ từ Không bao giờ (1) đến Luôn luôn (5)

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ Kết quả

Không bao giờ 58 11,60

Hiếm khi 35 7,00

Thỉnh thoảng 134 26,80

Thường xuyên 188 37,60

Luôn luôn 85 17,00

6. Bạn có thường xuyên kiểm tra “Nơi bạn đã đăng nhập” trên mạng xã hội không?Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Không biết chức năng này 87 17,40

Không bao giờ 114 22,80
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Đôi khi 256 51,20

Thường xuyên 43 8,60

7. Bạn có xoá thông tin tài khoản đi khi không còn sử dụng hay không? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Có 144 28,80

Không 356 71,20

TM. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ 5.0 TRUST DTC NGƯỜI LẬP

KIỂM SOÁT KHẢO SÁT

Đã ký: 24/02/2022 15:16:33

Tổng Giám đốc Công ty: MR. CAO VĂN TÚ Phạm Tiến Sĩ

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sản phẩm, dịch vụ từ Trung tâm Khảo sát DTC - Công ty TNHH Công nghệ Số 5.0 TRUST DTC


