GIÁO PHẬN ALBANY
Chính sách Công nghệ của
Giáo phận
Chính sách dành cho Tất cả Người dùng Công nghệ Thông tin thuộc Giáo phận Công Giáo
Rôma Bao gồm Nhân viên và Tình nguyện viên trong Văn phòng, Giáo xứ, Trường học,
Cơ quan và Tất cả các Thực thể Khác được Giáo phận Tài trợ.

1.

Giới thiệu
Công nghệ thông tin là hoạt động hàng ngày mang tính thiết yếu trong Giáo phận Công
Giáo Rôma Albany. Giáo phận cung cấp cho nhân viên, tình nguyện viên và người dùng
được ủy quyền khác quyền sử dụng công nghệ thông tin, bao gồm máy tính, điện thoại di
động, Internet cục bộ, khả năng truy cập từ xa và các ứng dụng máy tính bao gồm hệ
thống truyền thông điện tử chẳng hạn như Email và các trang Internet truyền thông xã hội
với mục đích để hoàn thành trách nhiệm công việc. Công nghệ thông tin, dữ liệu và hồ sơ
là tài sản của Giáo phận và phải được sử dụng cho các mục đích kinh doanh của Giáo
phận Công Giáo Rôma Albany. Vì vậy, người dùng được kỳ vọng không sử dụng riêng
công nghệ thông tin, truyền thông điện tử, dữ liệu hay mọi hình thức công nghệ thông tin
khác trong giáo phận.
Chính sách này ủy quyền cho Phòng Công nghệ Thông tin của giáo phận ban hành các
hướng dẫn bổ sung về việc sử dụng công nghệ thông tin nhất quán với chính sách này. Ví
dụ: các hướng dẫn về việc sử dụng Email và Internet internet/mạng nội bộ. Mọi người
dùng phải tuân thủ các điều khoản trong Chính sách này cũng như mọi hướng dẫn được
quy định dưới đây. Mọi câu hỏi liên quan tới Chính sách này hoặc các hướng dẫn liên
quan phải được gửi tới Giám đốc Công nghệ thông tin của giáo phận.

2a.

Bảo mật Dữ liệu của Giáo phận
Mọi dữ liệu và hồ sơ được sử dụng trong quá trình làm việc của giáo phận là tài sản của
Giáo phận. Giáo phận duy trì hệ thống bảo mật thông tin để bảo vệ dữ liệu và hồ sơ độc
quyền sử dụng. Mọi người dùng phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình bảo mật dữ liệu
và hồ sơ bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc duy trì tính bảo mật, bảo quản nghiêm
ngặt dữ liệu, tuân thủ các biện pháp kiểm soát bảo mật và bảo vệ mật khẩu đồng thời báo
cáo ngay mọi vi phạm thực sự đang diễn ra hoặc nghi ngờ là vi phạm về bảo mật và
chính sách. Giáo phận cấm sử dụng, xóa bỏ hay thay đổi dữ liệu, hồ sơ và/hoặc công
nghệ thông tin của giáo phận mà không có sự ủy quyền bằng văn bản. Mọi người dùng
phải có nghĩa vụ bảo vệ tính bảo mật và không tiết lộ dữ liệu và hồ sơ mang tính độc
quyền sở hữu, bảo mật và đặc quyền cũng như thông tin có thể nhận dạng cá nhân.

2b.

Loại bỏ các thiết bị máy tính từ văn phòng

Thiết bị máy tính (máy tính xách tay, bàn hàng đầu) là tài sản của các giáo phận và / hoặc giáo
xứ và như vậy sẽ không được gỡ bỏ khỏi tòa nhà. Một ngoại lệ có thể xảy ra khi một chức năng
cụ thể yêu cầu sử dụng của các thiết bị. Cần phải được phép bằng văn bản của người giám sát
của cá nhân và các cá nhân phải thừa nhận, bằng văn bản, trách nhiệm cá nhân của họ như là
các điều kiện của các thiết bị trong trường hợp thiệt hại, trộm cắp hoặc mất mát. Sự cho phép
này không có ý định được đưa ra trên cơ sở hàng ngày của người giám sát. Chính sách này
giúp đảm bảo sự an toàn của dữ liệu chứa trên các phần cứng riêng.
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3a.

Internet/Tài khoản Người dùng trong Giáo phận
Khả năng của cá nhân truy cập vào Internet trung tâm mục vụ, hệ thống Email và mọi dữ
liệu/hồ sơ có trong đó được kiểm soát bằng tài khoản người dùng. Tài khoản người dùng
bao gồm tên người dùng riêng, mật khẩu bí mật và mọi thông tin mô tả nguồn tài nguyên
nào mà người dùng cụ thể có thể truy cập, ở mức độ nào và trong thời gian là bao nhiêu
lâu. Tất cả các mật khẩu đều mang tính bảo mật và không được phép tiết lộ với người
khác. Người dùng có thể được yêu cầu thay đổi mật khẩu của mình theo khoảng thời gian
định kỳ do phòng Công nghệ Thông tin quyết định.

3b.

Internet Không dây/Tài khoản Người dùng
Để có quyền truy cập vào Internet WIFI, bạn phải có tài khoản người dùng. Để thuận tiện,
hãy dùng cùng một thông tin xác thực (tên người dùng và mật khẩu) để truy cập vào cả
Internet của Giáo phận lẫn Internet WIFI.

CHỈ được phép sử dụng WIFI ở các nơi được chỉ định dưới đây trong tòa nhà Trung tâm
Mục vụ:
•
•
•

Trong các phòng họp tại mỗi tầng trong tòa nhà Phía Bắc và tòa nhà Phía Nam.
Theo quyền định đoạt của giám đốc/trưởng bộ phận.
Trong các phòng họp từ 1 tới 7 tại tầng 1 trong tòa nhà Phía Nam. Cho các mục
đích họp, hội thảo và đào tạo đã lên lịch.
Căng tin Trung tâm Mục vụ. Thời gian ăn trưa của tất cả nhân viên có tài khoản
người dùng.

Theo Yêu cầu, Phòng CNTT chỉ có thể tạo tài khoản Người dùng Khách với mục đích
kinh doanh.
4.

Vi-rút Máy tính
Vi-rút máy tính sẽ gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của cả Công nghệ Thông tin và tài
sản dữ liệu/hồ sơ của Giáo phận. Mọi người dùng phải sử dụng mọi biện pháp phòng
ngừa thích hợp để bảo đảm rằng các tệp tải xuống hoặc gửi qua Email không chứa vi-rút.
Ví dụ: biện pháp phòng ngừa hợp lý là liên hệ với Phòng Công nghệ Thông tin khi nhận
được Email đáng ngờ và không mở tệp đính kèm trong Email đáng ngờ.
Người dùng phải xin phép trưởng bộ phận trước khi dùng ổ đĩa flash hoặc thiết bị tương
tự chung với công nghệ thông tin của giáo phận. Trước tiên, trưởng bộ phận phải tham
khảo ý kiến của Giám đốc Công nghệ Thông tin trước khi cấp phép.

5.

Sử dụng Internet/Truyền thông Bị cấm
Giáo phận nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng truyền thông điện tử vi phạm tới chính sách
của giáo phận, luật pháp của Tiểu bang New York và Liên bang. Người dùng không được
phép sử dụng công nghệ thông tin của giáo phận dưới mọi hình thức được cho là gian
lận, khiêu dâm, tục tĩu, kích dục, đe dọa, nói xấu, bất hợp pháp hoặc không phù hợp. Các
ví dụ về việc sử dụng bị cấm bao gồm việc phát tán tin nhắn/tranh ảnh, phim hoạt hình
hoặc trò đùa, lời gạ gẫm hoặc thư tình mang tính khiêu dâm, bôi nhọ dân tộc hoặc chủng
tộc, mọi tin nhắn có thể được cho là hành động quấy rối hoặc miệt thị người khác dựa
trên giới tính, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, tín
ngưỡng hoặc tình trạng được bảo vệ hợp pháp khác. Không được phép sử dụng truyền
thông điện tử để gửi thư chuỗi hoặc để thực hiện các hoạt động trong chiến dịch chính trị.
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Người dùng không được sử dụng tài sản của giáo phận/giáo xứ để tham gia hoặc can
thiệp vào chiến dịch chính trị ủng hộ cho bất kỳ ứng cử viên nào vào chức vụ công. Quy
định này bao gồm việc công bố hoặc phát tán thông tin điện tử có thể được cho là hoạt
động vận động. Người dùng không được sử dụng công nghệ thông tin của giáo phận để
liên lạc với trẻ em hoặc trẻ vị thành niên với mục đích phát tán thông tin không phù hợp
như được quy định ở trên hoặc quảng bá các mối quan hệ không phù hợp.
Giáo phận khuyến khích việc tìm kiếm và nghiên cứu trên website cho các hoạt động
nghề nghiệp hoặc liên quan tới kinh doanh. Người dùng không được "duyệt web" trong
thời gian làm việc để truy cập vào các trang và thông tin không liên quan tới hoạt động
kinh doanh hoặc công việc. Giáo phận bảo lưu quyền giám sát và ghi lại toàn bộ hoạt
động trên Internet và quyền tiến hành hoạt động kiểm tra ngẫu nhiên về việc sử dụng
Internet.
6.

Bản quyền/Chấp thuận và Cài đặt Phần mềm được sử dụng trên Hệ thống của
Giáo phận
Bản quyền là một thuật ngữ dùng để mô tả quyền lợi hợp pháp mà mọi người có để bảo
vệ cho tác phẩm gốc họ đã tạo ra. Ví dụ: tác phẩm gốc có thể bao gồm chương trình máy
tính, tài liệu, đồ họa, phim hoặc bản ghi âm. Bản quyền bảo đảm rằng không ai có thể sao
chép, thay đổi hoặc sử dụng tác phẩm mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu.
Bản quyền đôi khi được thể hiện trong tác phẩm bằng biểu tượng © này. Tuy nhiên, theo
luật pháp của Anh, không cần phải thể hiện biểu tượng này trong tác phẩm. Vì vậy, việc
thiếu biểu tượng này không có nghĩa là tác phẩm không có bản quyền.
Đạo luật Bản quyền Liên bang bảo vệ phần mềm máy tính tối đa. Theo các điều luật này,
người dùng trong Giáo phận bị cấm không được tạo và cài đặt các bản sao chép bất hợp
pháp của phần mềm. Mọi phần mềm được sử dụng trên hệ thống máy tính của Giáo phận
phải được Phòng Công nghệ Thông tin chấp thuận và cài đặt. Mọi câu hỏi và giải thích
liên quan tới vấn đề bản quyền phải được gửi tới Phòng Công nghệ Thông tin của
giáo phận.

7.

Gián đoạn trong Kết nối Internet của Người dùng
Phòng Công nghệ Thông tin thực hiện việc bảo trì định kỳ trên Internet của giáo phận để
giữ gìn tính toàn vẹn của hệ thống bảo mật. Vì vậy, kết nối internet của người dùng có thể
bị gián đoạn bất kỳ lúc nào và không có sự cảnh báo nếu các điều kiện được bảo đảm.

8.

Quyền giám sát
Giáo phận Công Giáo Rôma Albany bảo lưu quyền không hạn chế để giám sát và kiểm tra
bất kỳ lúc nào mọi Giáo dân sở hữu hoặc vận hành hệ thống truyền thông, nguồn lực tính
toán và/hoặc tệp tin hay thông tin, kể cả máy tính để bàn, điện thoại di động, máy chủ thư,
Internet, ứng dụng và thông tin điện tử, kể cả Email chứa trong đó. Người dùng không có
quyền sở hữu riêng đối với mọi dữ liệu, thông tin hoặc tài liệu nhận được hoặc được phân
phát trên Internet hoặc qua Email. Bằng việc sử dụng các hệ thống này của giáo phận,
người dùng đồng ý rằng Giáo phận có quyền giám sát và kiểm tra mọi dữ liệu, thông tin,
tài liệu và Email. Khi người dùng có hành động không phù hợp trên hệ thống công nghệ,
Giáo phận bảo lưu quyền báo cáo hành động đó với mọi nhà chức trách ở bên ngoài
và/hoặc thực hiện hành động kỷ luật phù hợp trong nội bộ giáo phận.
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Khi các nguồn bên ngoài Giáo phận yêu cầu giám sát và/hoặc kiểm tra bất kỳ Giáo dân nào sở
hữu hoặc vận hành hệ thống công nghệ, nguồn máy tính và/hoặc tệp tin hay thông tin chứa
trong đó, Giáo phận sẽ coi thông tin đó mang tính bảo mật trừ khi tồn tại một hoặc nhiều điều
kiện bất kỳ sau đây: Khi được chấp thuận của (các) ủy viên tài phán trong Giáo phận; khi
được (các) chủ sở hữu của nguồn thông tin ủy quyền; khi được luật pháp liên bang, tiểu bang
hoặc địa phương yêu cầu; hoặc khi có trát đòi hầu tòa hay án lệnh của thẩm phán có hiệu lực.
Lưu ý: Khi cần có thông báo theo yêu cầu của luật pháp, án lệnh của thẩm phán hay trát
đòi hầu tòa, người dùng sẽ được thông báo một cách phù hợp.
9.

Tuân thủ
Các chính sách này áp dụng đối với Công nghệ Thông tin trong giáo phận và mọi người
dùng Công nghệ Thông tin của giáo phận bất kể mối quan hệ cá nhân hay công việc liên
quan tới Giáo phận. Việc sử dụng các nguồn tài nguyên này sẽ cấu thành sự chấp nhận các
chính sách này. Vi phạm liên quan tới các chính sách này có thể dẫn đến các hành động
như từ chối quyền truy cập vào nguồn công nghệ trong giáo phận, sa thải, từ chối hoặc thu
hồi trạng thái tình nguyện viên. Việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin bất hợp
pháp sẽ được báo cáo tới các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.
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GIÁO PHẬN ALBANY
Chính sách Công nghệ của
Giáo phận

Xem xét và Chấp nhận
Để bảo đảm là mọi người dùng nhận thức được các nghĩa vụ của mình theo chính sách sử dụng
được chấp nhận này, mọi người dùng cần xem xét và chấp nhận chính sách này.
Là một nhân viên trong Giáo phận Công Giáo Rôma Albany hoặc là một người dùng được ủy
quyền sử dụng công nghệ thông tin trong giáo phận, tôi đã nhận được và đọc Chính sách Công
nghệ được đính kèm đồng thời đã hiểu và đồng ý với nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định và
hướng dẫn trong tài liệu này.
Tên
Chữ ký
Ngày
Chi nhánh
Bộ phận, Giáo xứ, Trường học hoặc Văn phòng
Mọi câu hỏi liên quan tới chính sách này phải được gửi trực tiếp cho Giám đốc Công nghệ
Thông tin theo số (518) 453-6685.
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