
Bộ Giao thông Vận tải Oregon (Oregon Department of Transportation) và Cơ quan Quản lý 
Phương tiện Cơ giới (Department of Motor Vehicles, hoặc DMV) rất coi trọng quyền riêng tư 
của quý vị. Tiểu bang của chúng ta có một số luật để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị 
khỏi việc chia sẻ công khai. Bộ Giao thông Vận tải cũng có các quy tắc, chính sách và thủ 
tục bổ sung để bảo vệ thông tin của quý vị hơn nữa.

Luật Bảo mật Hồ sơ của Oregon bảo vệ thông tin cá nhân trong hồ sơ DMV. Thông tin cá 
nhân là tên, địa chỉ, bằng lái xe, giấy phép lái xe, thẻ căn cước và số điện thoại. Thông tin 
này được bảo vệ và chỉ được chia sẻ với một số cá thể/cơ quan đủ điều kiện. Cá thể nào 
muốn tiếp cận thông tin cá nhân của quý vị sẽ phải cung cấp bằng chứng xác minh danh 
tính cho DMV, chứng nhận mục đích sử dụng của họ và chỉ có thể sử dụng thông tin cá 
nhân cho các mục đích được pháp luật cho phép.  

Các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, tiểu bang và liên bang có quyền truy cập vào 
tên, địa chỉ, bằng lái xe, giấy phép lái xe, số thẻ căn cước, số điện thoại, ảnh DMV và số an 
sinh xã hội. Mọi thông tin về sự hiện diện hợp pháp hoặc quốc tịch đều được bảo vệ nghiêm 
ngặt.  Nếu quý vị là Công dân Hoa Kỳ và quý vị chọn đăng ký bỏ phiếu tự động, thông tin 
của quý vị sẽ được chia sẻ với văn phòng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Secretary of State’s 
Office) của Tiểu bang Oregon để sử dụng cho mục đích đăng ký cử tri tự động. 

Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo phần Tổng quan về Luật Bảo mật Hồ sơ DMV.

CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

https://oregon.gov/odot/DMV/driverlicenseforall/Documents/DMV-Records-Privacy-Overview.pdf
https://www.oregonlaws.org/ors/802.175

