
Tất cả dữ liệu mà Camera Ring của Amazon thu thập về bạn 

Các thiết bị bảo mật phổ biến đang theo dõi (và chia sẻ) nhiều hơn bạn nghĩ. 

Nếu bạn đi bộ qua khu phố địa phương của mình — với điều kiện bạn sống trong 

một thị trấn hoặc thành phố lớn hợp lý — bạn sẽ được ghi lại bằng máy ảnh. 

Camera quan sát của chính phủ có thể ghi lại cuộc đi dạo của bạn, nhưng ngày 

càng có nhiều khả năng bạn cũng sẽ bị chụp bởi một trong những camera an ninh 

hoặc chuông cửa của hàng xóm. Thậm chí nhiều khả năng camera sẽ được sản 

xuất bởi Ring, công ty chuông cửa và camera an ninh thuộc sở hữu của Amazon. 

Kể từ khi Amazon vung tiền hơn một tỷ đô la cho công ty vào năm 2018, các sản 

phẩm bảo mật của Ring đã bùng nổ phổ biến. Ring đã đồng thời gây ra tranh cãi về 

việc thực hiện các giao dịch (và chia sẻ dữ liệu) với hàng nghìn sở cảnh sát, giúp mở 

rộng và bình thường hóa việc giám sát ở ngoại ô, và rơi vào một chuỗi các vụ hack. 

Mặc dù các camera có thể cung cấp cho chủ nhà sự đảm bảo rằng tài sản của họ được 

bảo mật, các nhà phê bình nói rằng các hệ thống này cũng có nguy cơ củng cố phân 

biệt chủng tộc và hồ sơ chủng tộc và làm xói mòn quyền riêng tư của mọi người. 

Các video được chia sẻ từ camera an ninh và chuông cửa kết nối internet cũng đã 

trở nên phổ biến trên các nền tảng như Facebook và TikTok, thu hút hàng triệu 

lượt xem. "Ring ảnh hưởng đến quyền riêng tư của mọi người," Matthew 

Guariglia, một nhà phân tích chính sách tại Electronic Frontier Foundation cho 

biết. "Ngay lập tức nhất, nó tác động đến những người đi bộ trên đường mỗi 

ngày, nơi các camera đang thu ảnh." 

Mặc dù Ring không phải là nhà sản xuất chuông cửa và máy ảnh thông minh duy 

nhất — dòng Nest của Google là một lựa chọn phổ biến khác — mối liên hệ của 

nó với cơ quan thực thi pháp luật đã vấp phải nhiều chỉ trích nhất, như khi gần 

đây họ bàn giao dữ liệu mà không có trát của tòa án. Vậy, chính xác thì Ring thu 

thập và biết gì về bạn? 

Những gì Ring biết về bạn 

Bất cứ khi nào bạn sử dụng bất kỳ công nghệ nào, nó sẽ thu thập dữ liệu về bạn. 

Spotify sử dụng dữ liệu thu thập được để giải quyết tâm trạng của bạn, Slack biết 

bạn gửi bao nhiêu tin nhắn. Sản phẩm của Ring cũng không khác. Chính sách 

quyền riêng tư của Ring— với 2.400 từ — và các điều khoản dịch vụ của nó nêu 



chi tiết những gì nó thu thập về bạn và cách nó sử dụng thông tin đó. Tóm lại: Nó 

rất nhiều. 

Ring nhận được tên, số điện thoại, email và địa chỉ bưu điện của bạn cũng như 

bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho nó — chẳng hạn như thông tin 

thanh toán hoặc các phương tiện truyền thông xã hội của bạn xử lý nếu bạn liên 

kết tài khoản Ring của mình với Facebook chẳng hạn. Công ty cũng nhận được 

thông tin về mạng Wi-Fi của bạn và cường độ tín hiệu của nó, đồng thời họ biết 

bạn đã đặt tên cho máy ảnh của mình là "Điểm theo dõi CIA bí mật", cũng như tất 

cả các thay đổi kỹ thuật khác mà bạn thực hiện đối với máy ảnh hoặc chuông cửa 

của mình. 

Vào tháng 3 năm 2020, một yêu cầu thông tin của BBC tiết lộ rằng Ring lưu giữ hồ 

sơ chi tiết về hoạt động chuông cửa của mọi người. Mỗi lần nhấn chuông cửa đều 

được ghi lại. Mỗi chuyển động mà máy ảnh phát hiện được lưu trữ. Thông tin chi 

tiết đã được lưu mỗi khi ai đó phóng to cảnh quay trên điện thoại của họ. Chỉ 

trong 129 ngày, 4906 hành động đã được ghi lại. (Ring nói rằng nó không bán dữ 

liệu của mọi người.) 

Chuông cũng có thể thu thập video và âm thanh mà máy ảnh của bạn ghi lại—hệ 

thống không ghi lại mọi lúc, nhưng nó có thể được kích hoạt khi cảm nhận được 

chuyển động. Ring cho biết máy ảnh của họ có thể phát hiện chuyển động "lên 

đến 155 độ theo chiều ngang" và trên khoảng cách lên đến 25 feet. Điều này có 

nghĩa là rất có thể camera có thể được kích hoạt bởi những người đi bộ xuống 

phố hoặc nhận các cuộc trò chuyện của người qua đường. Theo các thử nghiệm 

của Consumer Reports, một số camera Ring có thể ghi lại âm thanh từ khoảng 

cách khoảng 20 feet. 

Jolynn Dellinger, một giảng viên cao cấp tập trung vào quyền riêng tư và đạo đức 

tại trường luật của Đại học Duke, cho biết việc ghi âm khi ai đó đang ở trên đường 

phố là một "vấn đề nghiêm trọng" đối với quyền riêng tư và có thể thay đổi cách 

mọi người cư xử. Dellinger nói: "Chúng tôi hoạt động với cảm giác tối nghĩa, ngay 

cả ở nơi công cộng. " "Chúng ta có nguy cơ tăng cường giám sát cuộc sống hàng 

ngày theo cách không phù hợp với quan điểm mong đợi của chúng ta hoặc thực 

sự là những gì tốt nhất cho xã hội." Vào tháng 10 năm 2021, một phụ nữ Anh đã 

thắng một vụ kiện tại tòa án cho biết máy ảnh Ring của hàng xóm của cô, nhìn ra 

ngôi nhà và khu vườn của cô, đã vi phạm luật dữ liệu. 



Chính sách quyền riêng tư của Ring cho biết họ có thể lưu video của người đăng 

ký vào Ring Protect Plan, một dịch vụ trả phí cung cấp kho lưu trữ 180 ngày video 

và âm thanh được ghi lại. Công ty cho biết mọi người có thể đăng nhập vào dịch 

vụ để xóa video, nhưng cuối cùng công ty vẫn có thể giữ chúng. "Nội dung đã xóa 

và Các bản ghi Ring Protect có thể được Ring lưu trữ để tuân thủ một số nghĩa vụ 

pháp lý nhất định và không thể truy xuất được nếu không có lệnh của tòa án hợp 

lệ," chính sách bảo mật cho biết. 

Ring cũng có thể lưu giữ các video được chia sẻ lên ứng dụng của Neighbors’ app 

— một ứng dụng nơi mọi người và các cơ quan thực thi pháp luật có thể chia sẻ 

cảnh báo về "tội ác" và đăng video của họ về những gì đang xảy ra xung quanh 

nhà. (Có những quy tắc về những gì mọi người được phép đăng.) 

Chính sách bảo mật và điều khoản dịch vụ của Ring cho phép ring sử dụng tất cả 

thông tin này mà nó thu thập được theo nhiều cách. Nó liệt kê 14 cách công ty có 

thể sử dụng dữ liệu của bạn — từ cải thiện dịch vụ mà Ring cung cấp và bảo vệ 

chống gian lận đến tiến hành nghiên cứu người tiêu dùng và tuân thủ các yêu cầu 

pháp lý. Chính sách bảo mật của nó bao gồm tuyên bố mơ hồ: "Chúng tôi cũng có 

thể sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn theo những cách 

khác mà chúng tôi cung cấp thông báo cụ thể tại thời điểm thu thập và có được 

sự đồng ý của bạn nếu luật hiện hành yêu cầu." Người phát ngôn của Ring, Sarah 

Rall cho biết điều này có thể áp dụng nếu công ty thêm các tính năng hoặc trường 

hợp sử dụng chưa được đề cập trong chính sách bảo mật của mình. "Chúng tôi sẽ 

cung cấp thông báo bổ sung hoặc xin phép khi cần thiết," Rall nói. 

Mặc dù chính sách quyền riêng tư của Ring áp dụng cho những người mua thiết bị 

của ring, nhưng những người được ghi lại trong cảnh quay hoặc âm thanh không 

có cơ hội đồng ý với chúng. "Quyền riêng tư, bảo mật và kiểm soát khách hàng là 

nền tảng cho Ring và chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân và tài 

khoản của khách hàng," Rall nói. 

Cuối cùng, bạn đồng ý cấp cho Ring quyền kiểm soát "nội dung" bạn chia sẻ— bao 

gồm cả âm thanh và video — trong khi bạn sở hữu tài sản trí tuệ đối với nội dung 

đó. Điều khoản dịch vụ của công ty cho biết bạn cung cấp cho công ty "quyền 

không giới hạn, không thể thu hồi, miễn phí và miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, 

trên toàn thế giới" để lưu trữ, sử dụng, sao chép hoặc sửa đổi nội dung bạn chia 



sẻ thông qua Hàng xóm hoặc nơi khác trực tuyến. (Bạn có thể tắt tính năng ghi âm 

trong phần cài đặt của Chuông). 

"Khi tôi ra ngoài để mua một camera an ninh vào năm ngoái, tôi đã tìm kiếm 

những camera chỉ lưu trữ cục bộ," Jen Caltrider, nhà nghiên cứu chính về Quyền 

riêng tư không bao gồm của Mozilla, đánh giá quyền riêng tư và bảo mật của sản 

phẩm, cho biết. Caltrider nói rằng mọi người nên cố gắng kiểm soát càng nhiều dữ 

liệu của họ càng tốt và không lưu trữ tệp trên đám mây trừ khi họ cần. "Tôi không 

muốn bất kỳ công ty nào có dữ liệu này mà tôi không thể kiểm soát. Tôi muốn có 

thể kiểm soát nó". 

Ring hoạt động như thế nào với cảnh sát 

Các thỏa thuận của Ring với lực lượng cảnh sát — cả ở Mỹ và Anh — đã gây tranh 

cãi. Trong nhiều năm, công ty đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, cung 

cấp cho họ camera và chuông cửa có thể được trao cho cư dân. Đến đầu năm 

2021, Ring đã hợp tác với hơn 2,000 sở thực thi pháp luật và cứu hỏa Hoa Kỳ. Các 

tài liệu đã cho thấy Ring cũng kiểm soát thông điệp công khai của các sở cảnh sát 

mà họ đã hợp tác như thế nào. Guariglia nói: "Không có gì bắt buộc Ring phải xây 

dựng một công cụ dễ dàng truy cập và hữu ích cho cảnh sát. " 

Điều khoản dịch vụ của Rings nói rằng công ty có thể "truy cập, sử dụng, lưu giữ 

và / hoặc tiết lộ" video và âm thanh cho "cơ quan thực thi pháp luật, quan chức 

chính phủ và / hoặc bên thứ ba" nếu pháp luật bắt buộc phải làm như vậy hoặc 

cần phải làm như vậy để thực thi các điều khoản dịch vụ của mình hoặc giải quyết 

các vấn đề bảo mật. Các quan chức chính phủ có thể bao gồm bất kỳ "cơ quan 

quản lý hoặc ủy ban lập pháp nào đưa ra yêu cầu ràng buộc về mặt pháp lý về 

thông tin," Rall nói. Trong sáu tháng từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022, Ring cho 

biết đã có hơn 3,500  thực thi pháp luật ở Mỹ yêu cầu họ cung cấp thông tin. 

Vào tháng 12 năm 2021, các nhà nghiên cứu tại Dự án Chính sách của Đại học 

New York (NYU) đã phát hành một cuộc kiểm toán về mối quan hệ của Ring với cơ 

quan thực thi pháp luật và cách ứng dụng Neighbors của nó hoạt động. (Ring đã 

cung cấp dữ liệu cho các tác giả của cuộc kiểm toán về cách dịch vụ hoạt động.) 

Báo cáo nêu chi tiết những lo ngại rằng Ring có thể làm trầm trọng thêm thành 

kiến của cảnh sát đối với các cộng đồng Da đen và da nâu và lưu ý sự thiếu minh 

bạch về cách thức hoạt động của Hàng xóm. 



"Chúng tôi nhận thấy rất nhiều rủi ro khi để cảnh sát trả lời các cuộc gọi về những 

người vô gia cư hoặc sử dụng ma túy ở mức độ thấp," Max Isaacs, một luật sư 

nhân viên của Dự án Chính sách và là đồng tác giả của cuộc kiểm toán cho biết. 

Isaacs nói: "Khi cảnh sát dựa vào các thiết bị tư nhân như thiết bị Ring, nó sẽ tạo 

ra một thâm hụt dân chủ, bởi vì bây giờ cảnh sát có thể mở rộng đáng kể khả 

năng giám sát của họ. " Giám sát công dân trên công dân, mà Isaacs gọi là "giám 

sát bên", thiếu sự giám sát. "Họ có thể có hàng nghìn camera trong một khu vực 

tài phán... mà không có bất kỳ sự giám sát lập pháp nào." 

Đáp lại cuộc kiểm toán của NYU, Ring cho biết họ đã thực hiện hơn 100 thay đổi 

đối với dịch vụ của mình. Những thay đổi này gợi ý về cách ứng dụng trước đây có 

thể đã bị các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng sai mục đích. Cảnh sát hiện được 

yêu cầu sử dụng tài khoản chính thức để yêu cầu nội dung về tội phạm, Ring sẽ 

không tặng thiết bị cho các cơ quan thực thi pháp luật và nó sẽ "không còn tham 

gia vào các hoạt động chích của cảnh sát nữa". 

Ring cũng đồng ý ngừng trích dẫn tác động của camera đối với tội phạm — các 

tuyên bố trước đây nói rằng nó làm giảm tội phạm trong các lĩnh vực — cho đến 

khi điều đó đã được xác minh bởi một nghiên cứu độc lập. "Ring cũng đã xem xét 

tất cả các tài liệu tiếp thị và mạng xã hội của mình để loại bỏ bất kỳ tuyên bố nào 

về việc giảm tội phạm," báo cáo cho biết. Thay đổi sẽ làm hầu hết để bảo vệ 

quyền riêng tư của mọi người có thể là sự ra đời của mã hóa end-to-end, có nghĩa 

là công ty không thể truy cập các bản ghi của người dùng đã bật tính năng này. 

Tuy nhiên, nó không được bật theo mặc định. Dưới đây là cách bật tính năng này. 


