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Advocates Inc. Thông Báo Cho Các Cá Nhân Về Sự Cố Bảo Mật Dữ Liệu 

 

FRAMINGHAM, MASS.: Ngày 03 tháng 01 năm 2022 – Advocates, Inc. (“Advocates”), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ 

sở tại Massachusetts chuyên cung cấp các hạng mục dịch vụ cho những người đang phải đối mặt với những khó khăn trong 

cuộc sống như nghiện ngập, tuổi già, tự kỷ, tổn thương não, khuyết tật trí tuệ, sức khỏe tâm thần và sức khỏe hành vi, vừa 

nhận được thông tin về một sự cố bảo mật dữ liệu có thể ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân của các khách hàng hiện tại và 

khách hàng trước đây của Advocates. Advocates đã gửi thông báo về sự cố này tới các cá nhân có thể bị ảnh hưởng và cũng 

đã cung cấp nguồn lực để hỗ trợ họ.  

 

Vào ngày 01 tháng 10 năm 2021, Advocates nhận được thông tin rằng các dữ liệu của Advocates trong môi trường số của 

tổ chức này đã bị một đối tượng không được ủy quyền sao chép. Khi phát hiện hoạt động này, Advocates đã có các biện 

pháp nhằm bảo vệ môi trường số của tổ chức mình.  Chúng tôi cũng đã thuê một công ty an ninh mạng hàng đầu tới hỗ trợ 

điều tra nhằm tìm hiểu xem liệu các thông tin cá nhân có bị truy cập hay thu thập trái phép trong cuộc tấn công này hay 

không.  Kết quả điều tra cho thấy một đối tượng nặc danh đã truy cập và lấy đi các dữ liệu từ mạng lưới của Advocates 

trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 9 năm 2021 đến ngày 18 tháng 9 năm 2021.   

 

Sau đây là các thông tin cá nhân và thông tin y tế được bảo vệ có thể đã bị ảnh hưởng do sự cố trên: họ tên, địa chỉ, số An 

Sinh Xã Hội, ngày sinh, số định danh khách hàng, thông tin bảo hiểm y tế và thông tin về chẩn đoán y tế hoặc thông tin 

điều trị.  

 

Sau cuộc điều tra, Advocates đã bắt đầu thu thập những thông tin liên hệ cần thiết để gửi thông báo cho các cá nhân có thể 

bị ảnh hưởng. Advocates cũng đã thông báo cho Cục Điều Tra Liên Bang và sẽ phối hợp hết mức cần thiết để truy cứu trách 

nhiệm của kẻ vi phạm, nếu có thể. Advocates rất coi trọng tính bảo mật và riêng tư của các thông tin liên quan đến khách 

hàng và chúng tôi sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn sự cố tương tự có thể xảy ra trong tương lai. 

 

Advocates không tìm thấy bằng chứng nào về việc lạm dụng các thông tin liên quan trong sự cố này.  Tuy vậy, kể từ ngày 

03 tháng 01 năm 2022, Advocates vẫn gửi thư thông báo về sự cố này tới các cá nhân có thể bị ảnh hưởng.  Trong thư thông 

báo này, Advocates cung cấp thông tin về sự cố trên và gợi ý những hành động mà các cá nhân có thể bị ảnh hưởng có thể 

thực hiện để bảo vệ thông tin của mình.  Advocates cũng cung cấp cho các cá nhân quyền truy cập vào các dịch vụ giám sát 

tín dụng và bảo vệ danh tính miễn phí thông qua IDX.   

 

Advocates đã xây dựng tổng đài miễn phí để trả lời các câu hỏi về sự cố này và để giải đáp các thắc mắc liên quan.  Các 

nhân viên trực tổng đài làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối theo giờ miền Đông và theo số điện thoại 

liên hệ 1-833-365-2599.  Tất cả các cá nhân có khả năng bị ảnh hưởng đều có thể đủ tiêu chuẩn nhận các dịch vụ giám sát 

tín dụng và bảo vệ danh tính miễn phí thông qua IDX.  Các cá nhân chưa nhận được thư thông báo cần thực hiện xác minh 

điều kiện hội đủ qua tổng đài để ghi danh nhận các dịch vụ trên.  

 

Quyền riêng tư và việc bảo vệ các thông tin cá nhân cũng như thông tin y tế được bảo vệ luôn là ưu tiên hàng đầu với 

Advocates, và chúng tôi rất lấy làm tiếc về bất kỳ sự bất tiện hay quan ngại nào có thể xảy ra do sự cố này. 

Mặc dù không nhận thấy việc lạm dụng thông tin của các cá nhân có thể bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi vẫn cung cấp 

các thông tin sau đây cho những người muốn biết thêm về những hành động mà họ có thể thực hiện để bảo vệ bản thân 

và các thông tin cá nhân của họ: 

 

Tôi có thể thực hiện những hành động nào để bảo vệ thông tin cá nhân của mình? 

• Hãy thông báo ngay cho tổ chức tài chính của quý vị nếu quý vị phát hiện thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trên 

tài khoản của mình, bao gồm các giao dịch không được ủy quyền hoặc các tài khoản mới mở đứng tên quý vị mà 

quý vị không biết. Quý vị cũng nên nhanh chóng báo cho các cơ quan hành pháp thích hợp về tất cả các hoạt động 

lừa đảo hay các sự cố mà quý vị tình nghi là đánh cắp danh tính. 
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• Quý vị có thể trực tiếp yêu cầu nhận bản sao báo cáo tín dụng miễn phí từ một trong ba cơ quan báo cáo tín dụng 

toàn quốc. Để thực hiện miễn phí một lần sau mỗi 12 tháng, vui lòng truy cập www.annualcreditreport.com hoặc 

gọi số tổng đài miễn phí 1-833-365-2599. Thông tin liên hệ của ba cơ quan báo cáo tín dụng toàn quốc được cung 

cấp ở cuối trang này. 

• Quý vị có thể thực hiện các hành động được Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission, FTC) 

khuyến nghị để bảo vệ bản thân trước hành vi đánh cắp danh tính. FTC có trang web cung cấp nhiều thông tin hữu 

ích là www.ftc.gov/idtheft.  

• Thông tin bổ sung về những gì quý vị có thể thực hiện để bảo vệ bản thân tốt hơn được trình bày chi tiết trong thư 

thông báo. 

Tôi có thể làm gì để lấy bản sao báo cáo tín dụng? 

Quý vị có thể trực tiếp lấy bản sao báo cáo tín dụng miễn phí từ một trong ba cơ quan báo cáo tín dụng toàn quốc.  Để yêu 

cầu nhận bản sao báo cáo tín dụng miễn phí một lần sau mỗi 12 tháng, vui lòng truy cập www.annualcreditreport.com  

hoặc gọi số tổng đài miễn phí 1-877-322-8228. Sử dụng thông tin liên hệ của ba cơ quan báo cáo tín dụng toàn quốc sau 

đây: 

TransUnion 

P.O. Box 1000 

Chester, PA 19016 

1-800-916-8800 

www.transunion.com 

Experian 

P.O. Box 9532 

Allen, TX 75013 

1-888-397-3742 

www.experian.com 

Equifax 

P.O. Box 105851 

Atlanta, GA 30348 

1-800-685-1111 

www.equifax.com 

Tôi có thể làm gì để đặt cảnh báo lừa đảo trên tài khoản của mình? 

Quý vị có thể cân nhắc đặt cảnh báo lừa đảo trên báo cáo tín dụng của mình. Thông báo cảnh báo lừa đảo này nhằm thông 

báo cho các tổ chức tín dụng về hoạt động lừa đảo có thể phát sinh trong báo cáo của quý vị, đồng thời yêu cầu tổ chức tín 

dụng liên hệ với quý vị trước khi lập bất kỳ tài khoản nào đứng tên quý vị. Để đặt cảnh báo lừa đảo trên báo cáo tín dụng, 

hãy liên hệ với Equifax, Experian hoặc TransUnion và làm theo các hướng dẫn ở mục Nạn Nhân Lừa Đảo. Để đặt cảnh báo 

lừa đảo trên tài khoản tín dụng, hãy liên hệ với tổ chức tài chính hoặc nhà cung cấp tín dụng của quý vị. Thông tin liên hệ 

của ba cơ quan báo cáo tín dụng toàn quốc được cung cấp trong thư và cũng được liệt kê ở cuối trang này. 

Tôi có thể làm gì để đặt khóa bảo mật trên các báo cáo tín dụng của mình? 

Quý vị cũng có quyền đặt khóa bảo mật trên báo cáo tín dụng của mình. Khóa bảo mật nhằm ngăn chặn tình trạng các khoản 

vay tín dụng, vay nợ và dịch vụ được phê duyệt trên danh nghĩa của quý vị mà không có sự đồng thuận của quý vị. Để đặt 

khóa bảo mật trên báo cáo tín dụng, quý vị cần phải gửi yêu cầu cho từng cơ quan báo cáo tiêu dùng. Quý vị có thể gửi yêu 

cầu bằng thư bảo đảm, thư hỏa tốc, hoặc thư dán tem thông thường, hoặc thực hiện trực tuyến bằng cách làm theo hướng 

dẫn trên các trang web được liệt kê bên dưới. Quý vị cũng cần cung cấp các thông tin sau đây khi yêu cầu đặt khóa bảo mật 

(xin lưu ý, nếu muốn gửi yêu cầu thay cho vợ/chồng của mình, quý vị cũng cần phải cung cấp các thông tin sau đây của 

họ): (1) họ tên đầy đủ, kèm theo chữ cái đầu của tên đệm và bất kỳ tên hậu tố nào; (2) số An Sinh Xã Hội; (3) ngày sinh; 

(4) địa chỉ. Quý vị cũng có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân khác như địa chỉ email, bản sao thẻ căn cước do chính 

phủ cấp, và bản sao một hóa đơn dịch vụ tiện ích gần đây hoặc bản sao kê ngân hàng hay bảo hiểm. Các bản sao đều cần 

phải rõ ràng đủ nét, có hiển thị họ tên và địa chỉ gửi thư hiện tại của quý vị, và ghi ngày phát hành. Việc đặt, hoãn, hoặc gỡ 

bỏ khóa bảo mật được thực hiện miễn phí. Quý vị có thể yêu cầu đặt khóa bảo mật bằng cách liên hệ với một hoặc các cơ 

quan báo cáo tiêu dùng toàn quốc dưới đây: 

Equifax Security Freeze 

PO Box 105788 

Atlanta, GA 30348 

1-800-685-1111  

www.equifax.com 

Experian Security Freeze 

PO Box 9701 

Allen, TX 75013 

1-888-397-3742  

www.experian.com 

TransUnion (FVAD) 

PO Box 2000  

Chester, PA 19022 

1-800-909-8872  

www.transunion.com 

Tôi cần làm gì nếu thành viên trong gia đình tôi liên quan đến sự cố này và đã qua đời? 

http://www.ftc.gov/idtheft
http://www.annualcreditreport.com/
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Quý vị có thể thông báo cho ba cơ quan tín dụng lớn, Equifax, Experian và TransUnion, và yêu cầu họ gắn cờ cho hồ sơ tín 

dụng của người đã mất. Điều này sẽ ngăn chặn việc thông tin trong hồ sơ tín dụng của người đã mất bị lạm dụng để mở tín 

dụng. Để thực hiện yêu cầu này, quý vị hãy gửi bản sao giấy chứng tử của thành viên đã mất trong gia đình tới từng công 

ty tại các địa chỉ dưới đây.  

Equifax 

Equifax Information Services  

P.O. Box 105169 

Atlanta, GA 30348  

Experian 

Experian Information Services 

P.O. Box 9701 

Allen, TX 75013 

TransUnion 

Trans Union Information 

Services 

P.O. Box 2000 

Chester, PA 19022 

Tôi cần phải làm gì nếu thông tin của con cái ở độ tuổi vị thành niên hoặc người được giám hộ của tôi có liên quan 

đến sự cố này? 

 

Quý vị có thể yêu cầu ba cơ quan báo cáo tín dụng toàn quốc thực hiện tìm kiếm thủ công số An Sinh Xã Hội của trẻ vị 

thành niên hoặc người được giám hộ để xác định xem liệu có báo cáo tín dụng liên hệ với người đó hay không. Quý vị có 

thể sẽ được yêu cầu cung cấp bản sao các tài liệu xác minh danh tính của trẻ vị thành niên và bố mẹ/người giám hộ, bao 

gồm giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận con nuôi, thẻ An Sinh Xã Hội và thẻ căn cước do chính phủ cấp. Nếu có báo cáo 

tín dụng, quý vị nên yêu cầu nhận bản sao báo cáo và lập tức thông báo cho cơ quan báo cáo tín dụng về bất kỳ tài khoản 

lừa đảo nào. Quý vị cũng có thể báo cáo về bất kỳ hành vi lạm dụng nào đối với thông tin của trẻ vị thành niên cho FTC 

qua https://www.identitytheft.gov/. Để tìm hiểu thêm thông tin về hành vi Đánh Cắp Danh Tính Trẻ Em và các hướng dẫn 

yêu cầu tìm kiếm số An Sinh Xã Hội, hãy truy cập vào trang web của FTC: 

https://www.consumer.ftc.gov/articles/0040-child-identity-theft. Quý vị có thể tham khảo thông tin liên hệ của ba cơ quan 

báo cáo tín dụng toàn quốc ở phần trên.  

 


