
Privacy is not yours - the Government already bought it 

from tech companies Bạn không có quyền riêng tư - Chính 

phủ đã mua quyền riêng tư từ các công ty công nghệ 

Congress could soon find out what price the Pentagon places on 

constitutional rights - that is, how much they pay to circumvent the Fourth 

Amendment or buy information about Americans. Quốc hội có thể sớm 

tìm ra cái giá mà Lầu Năm Góc đặt ra đối với các quyền hiến pháp - nghĩa 

là họ phải trả bao nhiêu để lách Tu chính án thứ tư hoặc mua thông tin về 

người Mỹ. 

This possibility was made possible by the House adding to the 2022 

military budget a requirement that the Defense Department disclose all 

commercially available data purchases on smartphones and web browsing.

 Khả năng này đã được thực hiện bởi Hạ viện bổ sung vào ngân sách 

quân sự năm 2022 một yêu cầu mà Bộ Quốc phòng tiết lộ tất cả các giao 

dịch mua dữ liệu thương mại có sẵn trên điện thoại thông minh và trình 

duyệt web. 

Although it may sound absurd, this is actually quite common. Mặc dù 

nghe có vẻ vô lý nhưng điều này thực sự khá phổ biến. 

The FBI, Department of Homeland Security and Immigration and Customs 

Enforcement and other law enforcement agencies routinely purchase 

information about Americans, ranging from internet activity and GPS 

locations, without requiring a warrant or having that behavior disclosed.

 FBI, Bộ An ninh Nội địa và Nhập cư và Thực thi Hải quan và các cơ 

quan thực thi pháp luật khác thường xuyên mua thông tin về người Mỹ, từ 

hoạt động internet và vị trí GPS, mà không yêu cầu trát tòa hoặc tiết lộ 

hành vi đó. 

MobileWalla, for instance, secretly spied on Black Lives Matter protestors 

in June 2020 and used their location data to determine specific information 

about them. Ví dụ, MobileWalla đã bí mật theo dõi những người biểu 

tình Black Lives Matter vào tháng 6 năm 2020 và sử dụng dữ liệu vị trí của 

họ để xác định thông tin cụ thể về họ. 



The data brokerage industry allows companies to collect, buy and sell data 

about people without any regulation, which is why the Fourth Amendment 

doesn't apply. Ngành công nghiệp môi giới dữ liệu cho phép các công ty 

thu thập, mua và bán dữ liệu của mọi người mà không cần bất kỳ quy định 

nào, đó là lý do tại sao Tu chính án thứ tư không được áp dụng. 

This unregulated surveillance is a sign that Congress needs to expand its 

reach. Sự giám sát không được kiểm soát này là một dấu hiệu cho 

thấy Quốc hội cần mở rộng phạm vi hoạt động. 

Many other agencies and organizations, beyond the Defense Department, 

buy Americans' data without their consent, without disclosures and without 

any type of warrant or meaningful oversight. Nhiều cơ quan và tổ chức 

khác, ngoài Bộ Quốc phòng, mua dữ liệu của người Mỹ mà không có sự 

đồng ý của họ, không tiết lộ và không có bất kỳ hình thức bảo đảm hoặc 

giám sát có ý nghĩa nào. 

It is time for the public to be more aware of what is happening and for 

regulators to stop this. Đã đến lúc công chúng cần nhận thức rõ hơn về 

những gì đang xảy ra và các cơ quan quản lý phải ngăn chặn việc này. 

Data brokerage is a multibillion-dollar business (indeed, Oracle and Acxiom 

are the biggest players in this industry and make millions and billions each 

year), but most people have never heard about these companies. Môi 

giới dữ liệu là một ngành kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la (thực sự, Oracle 

và Acxiom là những người chơi lớn nhất trong ngành này và kiếm hàng 

triệu tỷ mỗi năm), nhưng hầu hết mọi người chưa bao giờ nghe nói về các 

công ty này. 

These private entities have the legal right to collect, analyze, license, 

share, and sell: your age, race, gender, sexual orientation, political beliefs, 

whereabouts, GPS locations, and health information regarding Alzheimer's, 

HIV/AIDS, and other sensitive data points. Các pháp nhân tư nhân này 

có quyền hợp pháp để thu thập, phân tích, cấp phép, chia sẻ và bán: tuổi, 

chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, niềm tin chính trị, nơi ở, vị trí 

GPS và thông tin sức khỏe liên quan đến bệnh Alzheimer, HIV / AIDS và 

các dữ liệu nhạy cảm khác của bạn điểm. 



A common defense of data brokers is that it isn't illegal. Một biện pháp 

bảo vệ phổ biến của các nhà môi giới dữ liệu là nó không bất hợp pháp. 

And, because the U.S privacy law is weak, this is unfortunately true. Và, vì 

luật riêng tư của Hoa Kỳ còn yếu, điều này thật không may. 

The Fourth Amendment places many restrictions on when and how 

government can force companies into providing data. Tu chính án thứ 

tư đặt ra nhiều hạn chế về thời điểm và cách thức mà chính phủ có thể 

buộc các công ty cung cấp dữ liệu. 

But it does not limit how they can choose to make that data available for 

sale. Nhưng nó không giới hạn cách họ có thể chọn cung cấp dữ liệu đó 

để bán. 

Law enforcement agencies have spent millions to obtain commercially 

available information about Americans. Các cơ quan thực thi pháp luật đã 

chi hàng triệu USD để có được thông tin thương mại về người Mỹ. 

They leverage data brokers' opportunism, and exploit loopholes in privacy 

and constitutional law. Họ tận dụng chủ nghĩa cơ hội của các nhà môi giới 

dữ liệu và khai thác các kẽ hở trong luật bảo mật và hiến pháp. 

Local police, Immigration and Customs Enforcement (ICE), and other 

agencies have purchased data that allows them to track individuals' 

locations without warrants and with no robust oversight. Cảnh sát địa 

phương, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và các cơ quan khác 

đã mua dữ liệu cho phép họ theo dõi vị trí của các cá nhân mà không cần 

lệnh và không cần giám sát chặt chẽ. 

This data is also purchased by other actors, such as health insurance 

companies that profile individuals, criminal fraudmers who deceive elderly 

people, and abusers seeking out survivors of domestic or intimate partner 

violence. Dữ liệu này cũng được mua bởi các tác nhân khác, chẳng hạn 

như các công ty bảo hiểm y tế có hồ sơ cá nhân, những kẻ lừa đảo tội 

phạm lừa dối người cao tuổi và những kẻ lạm dụng đang tìm kiếm những 

người sống sót sau bạo lực gia đình hoặc bạn tình thân thiết. 



In recent years, policymakers have shifted their attention away from data 

brokers and other data-collectors and instead opted to concentrate on 

companies that collect our data directly, especially tech giants such as 

TikTok, Amazon, Google, Facebook and Amazon. Trong những năm gần 

đây, các nhà hoạch định chính sách đã chuyển sự chú ý của họ khỏi các 

nhà môi giới dữ liệu và những người thu thập dữ liệu khác và thay vào đó 

chọn tập trung vào các công ty trực tiếp thu thập dữ liệu của chúng tôi, đặc 

biệt là những gã khổng lồ công nghệ như TikTok, Amazon, Google, 

Facebook và Amazon. 

The dangers of selling the Constitution continue to grow, and the industry is 

still incredibly opaque for regulators and the general public. Mối nguy 

hiểm của việc bán Hiến pháp tiếp tục gia tăng, và ngành công nghiệp này 

vẫn vô cùng mờ mịt đối với các nhà quản lý và công chúng. 

Congress needs to copy the transparency requirements it added to the 

military budget and apply them to the entirety of the federal government--

disclosing how federal agencies buy data on Americans without warrants, 

what kind of data that is, and what the government has done with it. Quốc 

hội cần sao chép các yêu cầu về tính minh bạch mà họ đã bổ sung vào 

ngân sách quân sự và áp dụng chúng cho toàn bộ chính phủ liên bang - 

tiết lộ cách các cơ quan liên bang mua dữ liệu về người Mỹ mà không có 

lệnh, loại dữ liệu đó và những gì chính phủ đã làm với nó. 

Members of Congress must support the "Fourth Amendment Is Not For 

Sale Act," which is a bipartisan bill that has been supported by 20 senators.

 Các thành viên của Quốc hội phải ủng hộ "Đạo luật sửa đổi thứ tư 

Không Phải Để Bán", đây là một dự luật lưỡng đảng đã được 20 thượng 

nghị sĩ ủng hộ. 

It would close the loophole law enforcement and intelligence agencies used 

to purchase data on Americans and monitor them without restrictions. Nó 

sẽ đóng lỗ hổng thực thi pháp luật và các cơ quan tình báo được sử dụng 

để mua dữ liệu về người Mỹ và theo dõi họ mà không có hạn chế. 

However, the need to act goes beyond the Beltway. Tuy nhiên, sự cần thiết 

phải hành động vượt ra ngoài Beltway (Washington, chỉ chính phủ Mỹ). 



Public information is not just available to the highest bidder at the federal 

level; it's also being bought by local and state police. Thông tin công 

khai không chỉ có sẵn cho người trả giá cao nhất ở cấp liên bang; nó cũng 

được mua bởi cảnh sát địa phương và tiểu bang. 

States don't have to wait for Congress to make the first step. Các quốc 

gia không cần phải đợi Quốc hội thực hiện bước đầu tiên. 

New York already has one bill pending that would severely limit police 

power to buy information. New York đã có một dự luật đang chờ xử lý 

sẽ hạn chế nghiêm trọng quyền lực của cảnh sát trong việc mua thông tin. 

States must inform the public if public agencies use tax dollars to buy our 

data. Các tiểu bang phải thông báo cho công chúng nếu các cơ quan công 

quyền sử dụng đô la thuế để mua dữ liệu của chúng tôi. 

The Biden administration is also able to act. Chính quyền Biden cũng có 

thể hành động. 

Current federal funding is available to state and local police departments 

for billions of dollars with very few conditions. Nguồn tài trợ hiện tại của 

liên bang dành cho các sở cảnh sát tiểu bang và địa phương hàng tỷ đô la 

với rất ít điều kiện. 

The Department of Justice could require local agencies to report to the 

public when they use public funds to buy private data. Bộ Tư pháp có 

thể yêu cầu các cơ quan địa phương báo cáo công khai khi họ sử dụng 

công quỹ để mua dữ liệu cá nhân. 

The White House could also require federal agencies to report to the public 

any time this strategy is being used in an investigation, or tell them to stop 

doing so altogether. Nhà Trắng cũng có thể yêu cầu các cơ quan liên 

bang báo cáo cho công chúng bất kỳ lúc nào chiến lược này đang được sử 

dụng trong một cuộc điều tra hoặc yêu cầu họ ngừng hoàn toàn. 

It is a sad fact that none of these actions should be required. Có một 

thực tế đáng buồn là không có hành động nào trong số này nên được yêu 

cầu. 



Legislative and executive branches need to act immediately because 

courts have not kept up with the changes of the past. Các nhánh lập 

pháp và hành pháp cần phải hành động ngay lập tức vì các tòa án đã 

không theo kịp những thay đổi của quá khứ. 

Technological advancements have made it possible to dramatically change 

how data is stored and how large they are kept. Những tiến bộ về công 

nghệ đã làm cho nó có thể thay đổi đáng kể cách dữ liệu được lưu trữ và 

dung lượng chúng được lưu giữ. 

These technological advances have enabled large companies to keep a 

permanent log of every move. Những tiến bộ công nghệ này đã cho 

phép các công ty lớn lưu giữ nhật ký vĩnh viễn về mọi chuyển động. 

The courts have ruled that the Constitution gives it all to them. Các tòa án 

đã phán quyết rằng Hiến pháp trao tất cả cho họ. 

While the Fourth Amendment places restrictions on when and how 

government can force companies into providing data, it does not limit how 

they can sell it. Mặc dù Tu chính án thứ tư đặt ra những hạn chế về thời 

điểm và cách thức mà chính phủ có thể buộc các công ty cung cấp dữ liệu, 

nhưng nó không giới hạn cách họ có thể bán dữ liệu đó. 

This analog logic is not applicable in the digital age. Logic tương tự này 

không thể áp dụng trong thời đại kỹ thuật số. 

We have protections against searches that disregard modern surveillance.

 Chúng ta có các biện pháp bảo vệ chống lại các cuộc tìm kiếm coi 

thường tính năng giám sát hiện đại. 

This status quo is not sustainable. Hiện trạng này không bền vững. 

It is undemocratic to have a country where police can buy intimate 

information from anyone at any time. Không có dân chủ để có một quốc 

gia mà cảnh sát có thể mua thông tin mật từ bất kỳ ai bất cứ lúc nào. 

Congress should adopt new disclosure requirements. Quốc hội nên 

thông qua các yêu cầu công bố thông tin mới. 



However, if Congress fails to act, the Biden administration should. Tuy 

nhiên, nếu Quốc hội không hành động, chính quyền Biden nên làm. 

All lawmakers in the country should take steps to safeguard our data from 

such abuse. Tất cả các nhà lập pháp trong nước nên thực hiện các 

bước để bảo vệ dữ liệu của chúng tôi khỏi sự lạm dụng như vậy. 

The courts will eventually catch up to the Constitution and give new life to 

the provisions that once protected privacy. Các tòa án cuối cùng sẽ bắt 

kịp Hiến pháp và mang lại sức sống mới cho các điều khoản từng bảo vệ 

quyền riêng tư. 

However, until then, all branches of government must take action. Tuy 

nhiên, cho đến lúc đó, tất cả các ngành của chính phủ phải vào cuộc. 

The Daily Beast's article You Have No Privacy - the Government Already 

Bought it From Tech Companies appeared first on The Daily Beast. Bài 

viết Bạn không có Quyền riêng tư - Chính phủ đã mua nó từ các công ty 

công nghệ của Daily Beast, xuất hiện đầu tiên trên The Daily Beast. 


