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Tổng quan
Xem nhanh
Mối quan tâm ngày càng tăng của người dùng về quyền riêng tư đã dẫn đến một loạt 
thay đổi sẽ tái định hình hệ sinh thái quảng cáo kỹ thuật số những năm tới. Khi người 
dùng kỳ vọng càng cao về quyền riêng tư, sẽ sớm có các quy định mới trên toàn cầu, 
thay đổi về trình duyệt và hệ điều hành cũng như xu hướng chuyển dịch sang một 
tương lai đề cao quyền riêng tư. 

Google đánh giá cao sự thành công của các nhà xuất bản cũng như vai trò quan 
trọng của họ trong môi trường Internet mở, được quảng cáo hỗ trợ. Google hỗ trợ 
các nhà xuất bản thuộc mọi quy mô trong quá trình họ thích ứng với môi trường tôn 
trọng quyền riêng tư ngày nay. 

Cẩm nang này đưa ra sơ bộ các giải pháp và chiến lược của Google dành cho nhà 
xuất bản. 

Cẩm nang này cũng có nhiều yếu tố mang 
tính tương tác nhằm giúp bạn nhanh 
chóng tìm được nội dung mình cần. Bạn 
có thể sử dụng       Mục lục để chuyển 
ngay đến phần mà mình quan tâm.

Xuyên suốt cẩm nang này, bạn sẽ thấy 
một thanh điều hướng ở góc trên cùng 
bên trái giúp bạn chuyển ngay đến phần 
mình muốn. 

Mỗi phần cũng liên kết với       tài nguyên 
bổ sung liên quan để giúp bạn hành động.
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Chuẩn bị cho một 
tương lai đề cao 
quyền riêng tư

Phần I
Trong bối cảnh các vấn đề về quyền riêng tư phát triển rất nhanh, 
việc quản lý doanh nghiệp quảng cáo kỹ thuật số dường như trở nên 
phức tạp hơn bao giờ hết. Dù vậy, vẫn có một số cách để nhà xuất 
bản có thể thích ứng với các xu hướng về quyền riêng tư và khám 
phá cơ hội mới.
 
Bằng cách thử nghiệm các chiến lược mới và phát triển các phương 
thức kinh doanh mới, nhà xuất bản có thể duy trì và tăng trưởng 
doanh thu trong khi vẫn tôn trọng các lựa chọn của khách hàng về 
quyền riêng tư.

01. Tại sao quyền riêng tư lại quan trọng

02. Nhà xuất bản phải đối mặt với vấn đề gì

03. Phương pháp tiếp cận và tầm nhìn của Google



5

Tại sao quyền riêng tư lại quan trọng

Mục lục Chuẩn bị cho một tương lai đề cao quyền riêng tư Tại sao quyền riêng tư lại quan trọng

Tư duy của người tiêu dùng đang thay đổi

Quyền riêng tư là mối quan tâm hàng đầu của 
nhiều người dùng, do nhận thức của người tiêu 
dùng tăng lên và sự thay đổi trong kỳ vọng về 
quyền riêng tư đối với dữ liệu. 
(Nguồn:      Khảo sát của EY về quyền riêng tư 
của người tiêu dùng trên toàn cầu) 

Các quy định thể hiện ngày càng rõ nét

Các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu 
đang đưa ra nhiều quy định về việc thực thi 
các cách thức xử lý dữ liệu có trách nhiệm 
nhằm đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng 
về quyền riêng tư.

Trên toàn thế giới, ngày càng có nhiều hoạt 
động giám sát theo quy định về cách thức các 
doanh nghiệp thu thập và sử dụng dữ liệu của 
người tiêu dùng. Nhìn chung, các quy định 
thay đổi theo hướng dần loại bỏ các định danh 
trên thiết bị và trang web, vốn được dùng để 
tiếp thị và đo lường.

Chuyển đến Phần II để tìm hiểu tác 
động tiềm tàng của các quy định đối 
với hoạt động kinh doanh của bạn

Một      nghiên cứu do Boston 
Consulting Group và Google tiến 
hành cho thấy trong khi 2/3 số 
người tiêu dùng muốn quảng cáo 
được tuỳ chỉnh theo mối quan 
tâm của họ, thì gần một nửa 
không thoải mái với việc chia sẻ 
thông tin cá nhân để nhận quảng 
cáo phù hợp. 

2/3

https://www.ey.com/en_gl/consulting/ey-global-consumer-privacy-survey/has-lockdown-made-consumers-more-open-to-privacy
https://www.ey.com/en_gl/consulting/ey-global-consumer-privacy-survey/has-lockdown-made-consumers-more-open-to-privacy
https://www.bcg.com/publications/2022/consumers-want-data-privacy-and-marketers-can-deliver
https://www.bcg.com/publications/2022/consumers-want-data-privacy-and-marketers-can-deliver
https://www.bcg.com/publications/2022/consumers-want-data-privacy-and-marketers-can-deliver
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Trong bối cảnh ngành quảng cáo đang dần 
giảm việc sử dụng cookie của bên thứ ba 
để đáp ứng xu hướng ưu tiên quyền riêng 
tư ngày càng tăng, một      báo cáo của 
McKinsey dự đoán rằng chỉ riêng các nhà 
xuất bản ở Hoa Kỳ sẽ mất khoảng 10 tỷ 
USD tổng doanh thu quảng cáo. 

90
%

10 tỷ 
USD

Mục lục Chuẩn bị cho một tương lai đề cao quyền riêng tư

Nhà xuất bản phải đối mặt với vấn đề gì

Nhà xuất bản phải đối mặt với vấn đề gì

Mới đây,      một nghiên cứu của Deloitte về các nhà xuất bản trên khắp 
Châu Mỹ cho thấy 90% số người được khảo sát tin rằng các thay đổi về 
quyền riêng tư trên mạng là khá chậm trễ hoặc vừa đúng lúc.

Đối với nhà xuất bản, doanh thu sụt giảm đồng nghĩa với việc có ít ngân sách 
hơn để tạo nội dung mới, điều hành doanh nghiệp và trả lương cho nhân viên.

Tạo dựng niềm tin với khách hàng cũng là một cơ hội rất lớn. Khi thương hiệu 
của bạn càng được nhiều người tin tưởng, bạn càng có nhiều thông tin để 
đưa ra chiến lược tiếp thị phù hợp và hiệu quả hơn.

Tất nhiên, có rất nhiều vấn đề ở đây. Vậy nên nhà xuất bản bắt buộc phải chủ 
động chuẩn bị cho doanh nghiệp của mình để thích ứng với môi trường quảng 
cáo mới. Google đang đầu tư đáng kể vào một loạt giải pháp nhằm giúp các 
nhà xuất bản duy trì doanh thu trong một tương lai chú trọng quyền riêng tư. 

Tại Châu Á – Thái Bình Dương (APAC), trên 60% công ty được khảo 
sát trong một      nghiên cứu mới đây của BCG về Tính cấp bách của 
quyền riêng tư xác nhận rằng quyền riêng tư đóng vai trò quan trọng 
đối với người dân ở quốc gia họ. Trên 70% trong số đó đồng ý rằng nếu 
không sẵn sàng cho các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư thì hậu 
quả sẽ rất lớn.

6

Báo cáo này chỉ ra rằng việc doanh thu giảm rất 
có thể sẽ có tác động rất lớn đến những nhà xuất 
bản nhỏ vì hơn 80% doanh thu quảng cáo của họ 
là từ những quảng cáo dựa trên dữ liệu. 

80%

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-demise-of-third-party-cookies-and-identifiers
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-demise-of-third-party-cookies-and-identifiers
https://services.google.com/fh/files/blogs/future_proofing_ad_sales_growth_through_first_party_data_report.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1Z_ru3Apgf_M-R0O3WlYYK3liwXe1_CDdC39H3hehx40/present?slide=id.g1199d5b772c_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1Z_ru3Apgf_M-R0O3WlYYK3liwXe1_CDdC39H3hehx40/present?slide=id.g1199d5b772c_0_0
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Phương pháp tiếp cận và tầm nhìn của Google

Google ủng hộ một môi trường Internet mở, được quảng cáo hỗ trợ, đồng 
thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi luôn cam kết duy trì 
một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ, nơi mọi người ở bất cứ đâu cũng có 
thể tiếp cận nội dung được quảng cáo hỗ trợ và yên tâm rằng các lựa chọn 
của họ về quyền riêng tư được tôn trọng.

Chúng tôi tin rằng những nhà xuất bản có mối quan hệ trực tiếp với người 
dùng và các dữ liệu first-party cần được đưa vào sử dụng để tuỳ chỉnh và 
cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua các giải pháp quảng cáo hữu 
ích hơn.

Phương pháp tiếp cận và tầm nhìn của Google
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Phương pháp tiếp cận và tầm nhìn của Google

Các nguyên tắc mà chúng tôi tin là đúng đắn

Đầu tiên, chúng tôi tin rằng quyền riêng 
tư của người dùng và quảng cáo được 

cá nhân hoá có thể cùng tồn tại. 
Chúng ta có thể có một môi trường Internet 
phát triển mạnh mẽ, nơi các nhà xuất bản 

tạo ra nội dung, mọi người trên khắp thế giới 
có thể tiếp tục tiếp cận những nội dung 

được quảng cáo hỗ trợ này trong khi vẫn 
yên tâm rằng dữ liệu của họ được bảo vệ.

Thứ hai, những nhà xuất bản có mối 
quan hệ trực tiếp với người dùng và 
các dữ liệu first-party cần được sử 

dụng để tuỳ chỉnh và cải thiện trải 
nghiệm người dùng thông qua các giải 

pháp quảng cáo hữu ích hơn

Cuối cùng, việc theo dõi từng người 
dùng trên web và ứng dụng là hoạt động 

không tôn trọng quyền riêng tư. 
Chúng tôi không tin rằng những loại giải 

pháp như vậy đáp ứng được tinh thần của 
sự thay đổi mà người dùng mong muốn. 

1 2 3

Mục lục Chuẩn bị cho một tương lai đề cao quyền riêng tư Phương pháp tiếp cận và tầm nhìn của Google
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Quản lý các quy định 
và sự đồng thuận

Phần II Google cam kết đưa ra các công cụ để hỗ trợ các đối tác tuân 
thủ quy định. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm về các giải pháp hiện 
có được thiết kế để giúp nhà xuất bản thích ứng với các quy định 
ngày càng phức tạp trong môi trường quảng cáo.

01. Thực trạng các quy định

02. Thẻ Quyền riêng tư và thông báo

03. Hỗ trợ nhà xuất bản

Các công cụ của Google không đảm bảo việc tuân thủ quy 
định. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý để xác 
định xem doanh nghiệp của bạn có thuộc phạm vi điều chỉnh 
của một quy định cụ thể nào đó hay không và nếu có thì công 
cụ nào của chúng tôi (nếu có) có thể hỗ trợ việc tuân thủ.

Xin lưu ý 



Google nỗ lực giúp các đối tác tuân thủ quy định trên toàn 
cầu vì việc này liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi

Một số ví dụ chính gần đây:
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AADC (Quy tắc thiết kế phù hợp với 
lứa tuổi của Vương quốc Anh)

Google cung cấp nhiều giải pháp 
giúp bảo vệ trẻ vị thành niên, trong 
đó có giải pháp TFUA (Gắn thẻ là 

Dưới độ tuổi hợp pháp)

CCPA (Đạo luật về quyền riêng tư 
của người tiêu dùng tại California)

PIPL (Luật bảo vệ thông tin cá nhân)

Ra mắt chế độ Xử lý dữ liệu bị 
hạn chế (RDP)

Đối với những nhà xuất bản xác định rằng 
họ cần người dùng đồng ý để phân phối 
quảng cáo được cá nhân hoá, chúng tôi 
cung cấp giải pháp Quảng cáo không 

được cá nhân hoá 

Ngoài các ví dụ gần đây như nêu trên, Google từ lâu đã cung cấp cho nhà xuất bản      các công cụ để giúp họ tuân thủ GDPR (Quy định 
chung về việc bảo vệ dữ liệu).

Mục lục Quản lý quy định và sự đồng thuận  Thực trạng các quy định

https://support.google.com/admanager/answer/7666366?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/7666366?hl=en


Các quy định trên toàn cầu đang nâng cao tiêu chuẩn về quyền riêng tư

Mục lục Quản lý quy định và sự đồng thuận  Thực trạng các quy định
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Ngành quảng cáo không ngừng nhận thấy sự phát triển nhanh chóng trong 
các quy định trên toàn thế giới. Chúng tôi có một số đề xuất về cách nhà 
xuất bản có thể hành động để chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi sắp tới:

1

2

Làm việc với đội ngũ pháp lý
để đảm bảo các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của bạn đáp 
ứng yêu cầu của luật hiện hành cũng như để hiểu rõ hơn về tác 
động của các quy định sau này đối với doanh nghiệp của bạn trên 
phạm vi quốc tế.

Minh bạch về việc thu thập và sử dụng dữ liệu
đồng thời đảm bảo chính sách quyền riêng tư của bạn được cập 
nhật. Giúp người dùng dễ dàng hiểu thông tin nào được thu thập, 
cách thông tin đó được sử dụng, thông tin đó có thể được chia sẻ với 
ai và vì sao, cũng như giá trị mà người dùng sẽ nhận được nếu cho 
phép bạn sử dụng thông tin của họ.

3 Triển khai một Nền tảng quản lý sự đồng thuận (CMP)
khi thích hợp để đảm bảo người dùng hiểu rõ và kiểm soát được cách 
bạn sử dụng dữ liệu của họ. Tuy các nhà xuất bản có nhu cầu cụ thể có 
thể lựa chọn xây dựng các giải pháp riêng để lấy sự đồng thuận, nhưng 
thường thì việc sử dụng CMP sẽ giúp nhà xuất bản và nhà phát triển dễ 
dàng hơn trong việc thu thập và quản lý sự đồng thuận của khách truy 
cập trang web và ứng dụng. Nhờ vậy, nhà xuất bản và nhà phát triển có 
thể phân phối quảng cáo được cá nhân hoá, đem đến trải nghiệm tốt hơn 
cho người dùng và duy trì việc kiếm tiền nhờ nội dung kỹ thuật số.



Mục lục Quản lý quy định và sự đồng thuận Thẻ Quyền riêng tư và thông báo
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Giới thiệu Thẻ Quyền riêng tư và thông báo

Sản phẩm 
của Google 

Nền tảng Loại nhu cầu
Ad Manager Ad Manager 360

AdMob AdSense

Ứng dụng

Web

Gián tiếp

Trực tiếp

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về tác động có thể xảy ra của một số quy định về 
quyền riêng tư đối với doanh nghiệp của mình, chúng tôi ra mắt Thẻ Quyền 
riêng tư và thông báo. Đây là một nơi tập trung để giúp bạn nắm được 
thông tin về các quy định liên quan, hành động bạn có thể thực hiện, cũng 
như để thông báo cho người dùng (nếu bạn muốn), nhằm thích ứng trong 
hệ sinh thái quảng cáo và giảm thiểu tác động đến doanh nghiệp. Bạn chỉ 
cần nhấp vào thẻ để biết thông tin về:

● Cách quy định có thể ảnh hưởng đến bạn
● Cách bạn có thể trao quyền kiểm soát cho người dùng
● Các tài nguyên khác của Google, chẳng hạn như trang web và tài liệu 

dành cho nhà phát triển

Hiện tại, thẻ Quyền riêng tư và thông báo gợi ý cho bạn nội dung thông báo 
yêu cầu sự đồng thuận và chọn từ chối tương ứng theo GDPR và CCPA 
(chỉ cho web).

Xin lưu ý rằng các công cụ của 
Google không đảm bảo việc tuân 
thủ quy định
 



Quyền riêng tư và thông báo | Thiết lập thông báo GDPR
Bằng cách sử dụng các tính năng thông báo không bắt buộc trong thẻ Quyền riêng 
tư và thông báo, bạn có thể tạo và hiển thị cho người dùng một thông báo để thu 
thập sự đồng thuận cần thiết theo Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR). 
Thông báo bạn tạo thông qua phần Quyền riêng tư và thông báo sẽ liệt kê những 
nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà trang web hoặc ứng dụng của bạn sử 
dụng, đồng thời đề nghị người dùng cho phép bạn sử dụng dữ liệu để cá nhân hoá 
quảng cáo và phục vụ các mục đích khác. Bạn cũng có thể đề nghị người dùng 
cho phép trang web hoặc ứng dụng của bạn sử dụng dữ liệu.

Người dùng nhìn thấy nhiều “màn hình” (hoặc “trang”) trong thông báo GDPR, tuỳ 
thuộc vào các nút và đường liên kết mà họ nhấp vào trong thông báo của bạn. Các 
tuỳ chọn nút mà người dùng thấy phụ thuộc vào lựa chọn của bạn trong phần “Tuỳ 
chọn về sự đồng thuận của người dùng” trong quá trình tạo thông báo.

Bạn có thể xem thêm thông tin về cách định cấu hình và triển khai thông báo 
GDPR trong các bài viết sau đây trên Trung tâm trợ giúp của      Ad Manager, 
AdSense, và AdMob.
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Sản phẩm 
của Google 

Nền tảng Loại nhu cầu
Ad Manager Ad Manager 360

AdMob AdSense

Ứng dụng

Web

Gián tiếp

Trực tiếp

Xin lưu ý rằng các công cụ của 
Google không đảm bảo việc tuân 
thủ quy định
 

Mục lục Quản lý quy định và sự đồng thuận Thẻ Quyền riêng tư và thông báo

https://support.google.com/admanager/answer/10076805?hl=en&ref_topic=10076199&visit_id=637820213499315676-3233700200&rd=1
https://support.google.com/adsense/answer/10961068?hl=en
https://support.google.com/admob/answer/10114014?hl=en&ref_topic=10105230&visit_id=637820213499315676-3233700200&rd=1
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Mục lục Quản lý quy định và sự đồng thuận Thẻ Quyền riêng tư và thông báo

Quyền riêng tư và thông báo | Thiết lập thông báo CCPA
Theo CCPA (Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California), 
nhà xuất bản phải đăng "Thông báo về quyền từ chối đối với việc bán thông 
tin cá nhân" (§ 999.306). Người dùng ở tiểu bang California của Hoa Kỳ sẽ 
thấy thông báo CCPA và họ có thể chọn từ chối trên thông báo đó.

Thông báo CCPA bao gồm nhiều "màn hình" (hoặc "trang") mà người dùng 
nhìn thấy khi xem thông báo của bạn.

Thông báo CCPA bao gồm những thành phần sau:

● Đường liên kết Không bán: Đường liên kết dẫn đến thông báo CCPA 
của bạn. Hiển thị đường liên kết "Không bán thông tin cá nhân của tôi" 
bằng cách sử dụng định dạng và chế độ cài đặt bạn đã chọn. Khi người 
dùng nhấp vào đường liên kết đó, trang Xác nhận sẽ mở ra và cho thấy 
hộp thoại "Từ chối bán thông tin cá nhân".

● Trang xác nhận: Trang xác nhận cho thông báo CCPA của bạn. Hiển thị 
hộp thoại "Từ chối bán thông tin cá nhân". Người dùng có thể nhấp vào 
các nút để xác nhận quyết định của họ.

Sản phẩm 
của Google Nền tảng Loại nhu cầu

Ad Manager Ad Manager 360

AdSense
Web

Gián tiếp

Trực tiếp

Xin lưu ý rằng các công cụ của 
Google không đảm bảo việc tuân 
thủ quy định
 



Mục lục Quản lý quy định và sự đồng thuận Hỗ trợ nhà xuất bản
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Hoạt động kiếm tiền và lựa chọn của người dùng
Để giúp nhà xuất bản tuân thủ GDPR, CCPA và các quy định liên quan khác, Google đưa ra 
nhiều giải pháp hỗ trợ hoạt động cá nhân hoá quảng cáo. Trong đó có các giải pháp như Quảng 
cáo không được cá nhân hoá, Quảng cáo bị hạn chế và Xử lý dữ liệu bị hạn chế.

● Quảng cáo không được cá nhân hoá: Quảng cáo không được cá nhân hoá là quảng 
cáo không dựa trên hành vi trong quá khứ của người dùng, nhưng được nhắm mục tiêu 
bằng cách sử dụng thông tin ngữ cảnh. Google cũng cấm mọi hoạt động      nhắm mục 
tiêu theo đối tượng dựa trên mối quan tâm, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu theo thông 
tin nhân khẩu học và theo danh sách người dùng. 

● Xử lý dữ liệu bị hạn chế: Khi bạn kích hoạt chế độ      xử lý dữ liệu bị hạn chế, Google 
sẽ giới hạn cách Google sử dụng dữ liệu và sẽ chỉ phân phát quảng cáo không được cá 
nhân hoá cho người dùng tại California theo CCPA. 

● Quảng cáo bị hạn chế: Tính năng      Quảng cáo bị hạn chế giúp nhà xuất bản phân 
phát quảng cáo đặt trước theo cách hạn chế trong trường hợp không có sự đồng ý đối 
với cookie hoặc giá trị nhận dạng cục bộ khác. Nếu nhà xuất bản dùng Khuôn khổ về tính 
minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0 của IAB làm khuôn khổ về sự đồng thuận, 
thì chúng tôi sẽ cố gắng phân phát quảng cáo bị hạn chế đủ điều kiện khi không có sự 
đồng thuận cho Mục đích 1.

Sản phẩm 
của Google 

Nền tảng Loại nhu cầu
Ad Manager Ad Manager 360

AdMob AdSense

Ứng dụng

Web

Có lập trình

Trực tiếp

Xin lưu ý rằng các công cụ của 
Google không đảm bảo việc tuân 
thủ quy định
 

https://support.google.com/admanager/answer/2717455
https://support.google.com/admanager/answer/2717455
https://support.google.com/admanager/answer/9598414?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/9882911?hl=en
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Tuỳ chọn kiểm soát nhà cung cấp công nghệ quảng cáo
Ad Manager cung cấp cho nhà xuất bản các chế độ kiểm soát để chọn lựa      những nhà cung 
cấp công nghệ quảng cáo (ATP) được phép phân phát và đo lường quảng cáo trong Khu vực 
kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh, cũng như để hỗ trợ việc phân phát quảng cáo, đo 
lường quảng cáo và các chức năng khác. Danh sách ATP này là dành cho giao dịch 
programmatic và cũng có thể mở rộng áp dụng cho giao dịch đặt trước.

● Kiểm soát mức độ đặt trước: Các mẫu quảng cáo đặt trước được xếp vào mục hàng 
non-programmatic, bao gồm cả mục hàng được đảm bảo (Sponsorship và Standard) lẫn 
mục hàng không được đảm bảo (Network, Bulk, Price Priority và House). Google sẽ rà 
soát sự đồng ý của mọi nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà bạn khai báo để xác định 
xem mẫu quảng cáo đặt trước có đủ điều kiện phân phát hay không.

● Kiểm tra mẫu quảng cáo Đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB): Việc bạn cho phép 
kiểm tra mẫu quảng cáo RTB giúp Google xem xét các mẫu quảng cáo RTB của bạn trong 
Ad Manager để lọc ra những mẫu quảng cáo RTB mà trong đó pixel nhà cung cấp không 
chứa sự đồng thuận chính xác của người dùng (do hệ thống của chúng tôi phát hiện).

Sản phẩm 
của Google 

Nền tảng Loại nhu cầu
Ad Manager Ad Manager 360

AdMob AdSense

Ứng dụng

Web

Có lập trình

Trực tiếp

Xin lưu ý rằng các công cụ của 
Google không đảm bảo việc tuân 
thủ quy định
 

Mục lục Quản lý quy định và sự đồng thuận Hỗ trợ nhà xuất bản

https://support.google.com/admanager/answer/9012903?hl=en&ref_topic=28145
https://support.google.com/admanager/answer/9012903?hl=en&ref_topic=28145
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Bảo vệ trẻ vị thành niên
Để hỗ trợ nhà xuất bản tuân thủ COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng), AADC 
(Quy tắc thiết kế phù hợp với lứa tuổi của Vương quốc Anh), COADP và các quy định khác về việc bảo 
vệ trẻ vị thành niên, Google đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ việc phi cá nhân hoá quảng cáo và lọc mẫu 
quảng cáo. Chúng tôi có một số giải pháp như Gắn thẻ là Được dành cho trẻ em (     TFCD), Gắn thẻ 
là Dưới độ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản (     TFUA) và      Kiểm soát nội dung quảng cáo.

● TFCD: Đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của bạn là hướng đến trẻ em, bao gồm cả việc phi cá 
nhân hoá quảng cáo và lọc mẫu quảng cáo. Mục đích của tính năng này là hỗ trợ việc tuân thủ 
Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA).

● TFUA: Đánh dấu yêu cầu quảng cáo của bạn để áp dụng biện pháp xử lý dành cho những người 
dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ dưới độ tuổi hợp pháp để tự 
quản lý tài khoản, bằng cách áp dụng chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế nhờ thẻ TFUA. Mục đích của 
tính năng này là hỗ trợ việc tuân thủ Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR) và các quy 
định có liên quan về quyền riêng tư của trẻ em, chẳng hạn như Quy tắc thiết kế phù hợp với lứa 
tuổi của Vương quốc Anh (AADC).

● Kiểm soát nội dung quảng cáo: Các quy tắc về nội dung quảng cáo giúp bạn kiểm soát những 
loại danh mục nhà quảng cáo đủ điều kiện phân phát quảng cáo trên tài nguyên của bạn. Cụ thể, 
các quy tắc này cho phép bạn kiểm soát trải nghiệm quảng cáo trên nội dung có thể dành cho 
người dùng dưới 18 tuổi.

Sản phẩm 
của Google 

Nền tảng Loại nhu cầu
Ad Manager Ad Manager 360

AdMob AdSense

Ứng dụng

Web

Có lập trình

Trực tiếp

Xin lưu ý rằng các công cụ của 
Google không đảm bảo việc tuân 
thủ quy định
 

Mục lục Quản lý quy định và sự đồng thuận Hỗ trợ nhà xuất bản

https://support.google.com/admanager/answer/3671211?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/9004919?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/2913553?hl=en


Tổng quan

Mục lục

Giải pháp quan tâm 
đến quyền riêng tư

Phần III Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra các giải pháp ổn định 
giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu kinh doanh trong 
khi vẫn đảm bảo tôn trọng lựa chọn của người dùng về 
quyền riêng tư. Sau đây là một số cách tiếp cận mà nhà 
xuất bản nên xem xét:
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01. Privacy Sandbox

03. Giao dịch Programmatic trực tiếp

02. Đối tượng theo ngữ cảnh

04. AdSense cho Tìm kiếm



Mục lục Giải pháp quan tâm đến quyền riêng tư Privacy Sandbox

Tìm hiểu Privacy Sandbox
Tăng cường sự riêng tư trên Internet
Mục đích của sáng kiến Privacy Sandbox là tạo ra những công nghệ vừa bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trên mạng, vừa cung cấp cho 
các công ty và nhà phát triển những công cụ để tạo dựng doanh nghiệp kỹ thuật số vững mạnh. Privacy Sandbox giúp làm giảm hoạt động theo 
dõi qua nhiều trang web và ứng dụng, đồng thời giúp giữ cho nội dung và dịch vụ trên mạng miễn phí cho tất cả mọi người.
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Xây dựng công nghệ mới để 
bảo mật thông tin

Ai cũng đáng được tận hưởng trải nghiệm duyệt 
web và ứng dụng mà không phải lo lắng về 

chuyện thông tin cá nhân nào bị thu thập cũng 
như ai làm chuyện đó. Mục đích của Privacy 

Sandbox là làm cho các cơ chế theo dõi hiện tại 
trở nên lỗi thời và chặn các kỹ thuật theo dõi 

ngầm, chẳng hạn như tạo vân tay số.

Giúp nhà xuất bản và nhà phát triển duy trì 
việc cung cấp nội dung miễn phí trên mạng

Hợp tác trong ngành để xây dựng các tiêu 
chuẩn mới về quyền riêng tư trên Internet

Hàng tỷ người trên thế giới trông cậy vào 
quyền truy cập thông tin trên các trang web 
và ứng dụng. Để cung cấp tài nguyên miễn 
phí này mà không phụ thuộc vào hoạt động 
theo dõi mang tính xâm nhập, nhà xuất bản 
và nhà phát triển cần các giải pháp thay thế 
vừa bảo vệ được quyền riêng tư vừa đáp 
ứng được nhu cầu kinh doanh chính của 

mình, kể cả hoạt động phân phát nội dung 
và quảng cáo có liên quan.

Internet là nguồn thông tin và động cơ thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Google mời các 
thành viên trong ngành – bao gồm cả các nhà 
xuất bản, nhà phát triển, nhà quảng cáo, v.v. – 
tham gia và đóng góp vào việc phát triển các 
tiêu chuẩn bảo mật tốt hơn cho Web và trên 

Android.



Mục lục Giải pháp quan tâm đến quyền riêng tư Privacy Sandbox

Privacy Sandbox cho Web
Privacy Sandbox cho Web sử dụng các công nghệ bảo mật mới nhất, chẳng hạn như sự riêng tư biệt lập, ẩn danh theo k (k-anonymity) và xử lý 
trên thiết bị để dùng được những chức năng trước đây dựa vào cookie của bên thứ ba. Privacy Sandbox cũng giúp hạn chế các hình thức theo 
dõi khác (chẳng hạn như tạo vân tay số) bằng cách hạn chế lượng thông tin mà trang web truy cập được, nhờ vậy, thông tin của bạn được giữ 
riêng tư, an toàn và bảo mật.
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Cho phép nhà quảng cáo hiển thị 
quảng cáo có liên quan dựa trên 

những chủ đề (do trình duyệt xác định) 
thể hiện mối quan tâm nhất định.

Dựa trên mối quan tâm
Chủ đề

Phiên đấu giá trên thiết bị để chọn 
quảng cáo phù hợp nhất, bao gồm cả 

quảng cáo tái tiếp thị dựa trên nhật 
ký duyệt web của người dùng.

Tái tiếp thị
FLEDGE

Hỗ trợ một số trường hợp đo lường 
quan trọng của nhà quảng cáo, từ 
báo cáo cấp sự kiện cho đến cấp 

tổng hợp.

Đo lường
Báo cáo phân bổ



Mục lục Giải pháp quan tâm đến quyền riêng tư Privacy Sandbox

Privacy Sandbox trên Android
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Ngày 16 tháng 2 năm 2022, Google thông báo về việc mở rộng sáng kiến 
Privacy Sandbox sang Android. Android dự định cải thiện cơ bản quyền riêng tư 
cho hệ sinh thái ứng dụng di động, trong khi vẫn hỗ trợ một số trường hợp sử 
dụng quảng cáo quan trọng và cho phép người dùng truy cập ứng dụng họ yêu 
thích. 

Web và ứng dụng di động dựa trên những công nghệ về cơ bản là khác biệt, tuy 
nhiên vẫn có sự tương đồng trong cách hỗ trợ của quảng cáo đối với hệ sinh 
thái web và hệ sinh thái ứng dụng.

Việc phát triển, thử nghiệm và áp dụng những công nghệ này dự kiến kéo dài ít 
nhất hai năm. Android sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết khi có.

Đội ngũ phụ trách Ads của Google ủng hộ tầm nhìn của Android và sẽ hợp tác 
với Android cùng hệ sinh thái ứng dụng để đưa ra ý kiến phản hồi về các giải 
pháp lâu bền và đảm bảo quyền riêng tư nhằm tiếp tục cung cấp quảng cáo như 
một phương tiện hiệu quả để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Chuyển đến phần Ứng dụng
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Áp dụng Privacy Sandbox
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Trong nhiều trường hợp, nhà xuất bản sẽ không cần trực tiếp áp dụng các công 
nghệ bảo vệ quyền riêng tư của Privacy Sandbox do khả năng cao là nhà cung 
cấp công nghệ quảng cáo sẽ thay mặt họ triển khai giải pháp.

Nắm bắt thông tin
Truy cập trang web     Privacy Sandbox để tìm hiểu thêm 
về các đề xuất hiện tại cho cả Web     và  
     Android.

Gửi ý kiến phản hồi
Đưa ra ý kiến phản hồi trực tiếp cho đội ngũ      Chrome 
và      Android để giúp định hình các API được đề xuất.

http://privacysandbox.com
https://privacysandbox.com/intl/en_us/open-web/#proposals-for-the-web
https://www.privacysandbox.com/intl/en_us/android/#proposals-for-android
https://developer.chrome.com/docs/privacy-sandbox/feedback/
https://developer.android.com/design-for-safety/ads#proposed-solutions
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Dữ liệu về ngữ cảnh giúp kết nối nhà quảng 
cáo với đối tượng có quan tâm
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Dữ liệu về ngữ cảnh là một trong những cách quen thuộc và dễ tiếp cận nhất 
để nhà xuất bản tạo danh sách đối tượng chú trọng quyền riêng tư cho nhà 
quảng cáo. Trên thực tế, việc này rất đơn giản. Ví dụ: khi bạn phân loại các 
bài viết hoặc video là nội dung về “thể dục cá nhân”, khá an toàn để cho rằng 
những nhà quảng cáo muốn tiếp cận những người đam mê thể dục sẽ quan 
tâm đến việc đặt quảng cáo trên nội dung đó.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng các nhà xuất bản thông thạo đầu tư rất nhiều 
thời gian để thêm độ chi tiết bổ sung cho các tín hiệu ngữ cảnh, nhờ đó làm 
tăng thêm giá trị và tạo ra thêm nhiều cơ hội cho khoảng không quảng cáo 
của họ. Tiếp tục ví dụ ở trên, nếu bạn tạo thêm các danh mục nội dung phụ 
cho “thể dục cá nhân” như “yoga”, “đạp xe” hoặc “chạy”, thì nhà quảng cáo có 
thể cá nhân hoá thông điệp của họ hơn nữa và bạn có thể tính phí CPM cao 
hơn cho đối tượng cụ thể hơn.
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Sử dụng khoá-giá trị để triển khai chiến lược nhắm 
mục tiêu theo ngữ cảnh

Khoá-giá trị là các thông số bổ sung mà bạn có thể thêm 
vào yêu cầu quảng cáo để xác định rõ hơn các tiêu chí 
nhắm mục tiêu. Khoá-giá trị giúp nhà quảng cáo và người 
mua của bạn tiếp cận được đối tượng hoặc phân khúc 
nhân khẩu học họ mong muốn, đồng thời gia tăng giá trị 
cho các dịch vụ của bạn khi thương lượng về chiến dịch.

Cách bắt đầu sử dụng khoá-giá trị:

1 Lên kế hoạch về cách hiệu quả nhất để sử dụng khoá-giá trị

Thêm khoá-giá trị mới trong mạng của bạn theo kế hoạch

Đưa khoá-giá trị vào Thẻ nhà xuất bản của Google (GPT) khi bạn 
gắn thẻ cho trang web hoặc ứng dụng

Nhắm mục tiêu khoá-giá trị trong mục hàng, mục hàng đề xuất, v.v.

Bản hướng dẫn đầy đủ

2

3

4
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Sản phẩm 
của Google 

Nền tảng Loại nhu cầuAd Manager Ad Manager 360
Ứng dụng

Web

Có lập trình*

Trực tiếp
*Chỉ dành cho giao dịch Trực tiếp 
theo chương trình
 

https://services.google.com/fh/files/emails/key_value_guide_v1.1.pdf
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Trong môi trường đề cao quyền riêng tư, giao dịch programmatic trực tiếp có 
thể giúp nhà xuất bản gia tăng giá trị của khoảng không quảng cáo bằng 
cách tận dụng các tín hiệu ngữ cảnh và dữ liệu first-party.

Giao dịch Programmatic trực tiếp cho các mối quan 
hệ 1:1 đáng tin cậy

Programmatic trực tiếp tự động hoá việc thương lượng và bán khoảng 
không quảng cáo bán trực tiếp của bạn thông qua cả chiến dịch 
Programmatic Guaranteed và Preferred Deal trong Ad Manager.

Sản phẩm 
của Google 

Nền tảng Loại nhu cầuAd Manager Ad Manager 360
Ứng dụng

Web
Có lập trình

Programmatic Guaranteed: Bạn và người mua thương lượng giá và điều 
khoản về khoảng không quảng cáo đặt trước (được đảm bảo) cho người 
mua đó. Khoảng không quảng cáo được chỉ định dành riêng cho người 
mua đó ở mức giá đã thoả thuận.

Preferred Deal: Bạn và người mua thương lượng giá và điều khoản cho 
khoảng không quảng cáo mà người mua có thể chọn mua. Người mua có 
cơ hội đầu tiên (hay gọi là "ưu tiên") để đặt giá thầu ở mức giá thương 
lượng khi có yêu cầu quảng cáo cho khoảng không quảng cáo đó.

Programmatic Direct gia tăng tiềm năng của quảng cáo programmatic giúp 
mang thêm nhiều giá trị cho cả nhà quảng cáo và nhà xuất bản, bằng cách 
cho phép họ triển khai các giao dịch mua trực tiếp theo kiểu đặt trước dễ 
dàng hơn bao giờ hết.



3. Người dùng xem các quảng 
cáo tìm kiếm và kết quả tìm 
kiếm có liên quan.

Sản phẩm 
của Google 

Nền tảng Loại nhu cầuAdSense cho Tìm kiếm Ứng dụng Web Có lập trình
Quảng cáo tìm kiếm vẫn cần 
cookie và sự đồng ý với cookie.
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AdSense cho Tìm kiếm
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Quảng cáo tìm kiếm hoạt động hiệu quả, ngay cả khi không được cá nhân hoá. AdSense cho Tìm kiếm (AFS) nhắm đến từ khoá chứ không phải người dùng.

Đa dạng hoá doanh thu quảng cáo nhờ sự trợ giúp của Nội dung 
tìm kiếm có liên quan trên các trang nội dung của bạn
Nội dung tìm kiếm có liên quan có thể giúp người dùng khám phá 
thêm nhiều nội dung trên trang web của bạn và giúp bạn đa dạng hoá 
doanh thu quảng cáo mà không cần cá nhân hoá quảng cáo.

Gia tăng doanh thu bằng cách kiếm tiền trên các trang kết quả 
tìm kiếm
AdSense cho Tìm kiếm (AFS) sử dụng cụm từ tìm kiếm của người 
dùng để phân phối quảng cáo có liên quan và được nhắm mục tiêu 
chính xác hơn.

Quảng cáo tìm kiếm có hiệu suất cao
Tìm kiếm, mua sắm và các định dạng trực quan khác hoạt động rất 
hiệu quả trên các trang tìm kiếm. AdSense cho Tìm kiếm (AFS) cho 
phép bạn tiếp cận ngân sách quảng cáo tìm kiếm.2. Người dùng nhấp vào một cụm từ tìm 

kiếm trong phần Nội dung tìm kiếm có 
liên quan để khám phá thêm.

1. Người dùng truy cập một 
bài viết trên trang web

1

2

3

Quảng cáo 
tìm kiếm*

Kết quả 
tìm kiếm



Tổng quan

Mục lục

Xây dựng đối 
tượng 
first-party 

Phần IV Google đang đầu tư vào một số giải pháp để giúp nhà 
xuất bản thu thập, đo lường và kích hoạt dữ liệu 
first-party dễ dàng hơn. Việc tìm hiểu thêm về dữ liệu 
first-party có thể giúp bạn gia tăng giá trị cho người 
dùng và bên mua
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01. Xác định dữ liệu first-party

02. Mở rộng thông tin về đối tượng

03. Kiếm tiền từ đối tượng

04. Định danh cho programmatic
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“First-party” tức là mối quan hệ trực tiếp 1:1 giữa hai bên. Dữ liệu 
first-party là thông tin mà bạn tìm hiểu được thông qua những mối 
quan hệ trực tiếp với người truy cập và tương tác với trang web 
hoặc ứng dụng của bạn.

Có rất nhiều loại thông tin mà bạn có thể tìm hiểu được qua khách 
truy cập. Ví dụ: đó có thể là địa chỉ email mà một người cung cấp 
khi họ đăng ký nhận bản tin. Hoặc đó có thể đơn giản là những 
trang mà một người từng truy cập trên trang web của bạn. 

Ngay cả khi kỳ vọng của người dùng ngày càng tăng và các quy 
định ngày càng khắt khe, nhà xuất bản vẫn cần nắm được đối 
tượng của mình là ai, gia tăng giá trị cho người dùng và đóng gói 
khoảng không quảng cáo theo những cách sáng tạo và có giá trị 
cho khách hàng là nhà quảng cáo. Khi người dùng tiếp tục áp 
dụng nhiều cách để tương tác, trả tiền và sử dụng nội dung của 
nhà xuất bản, có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết để hình thành 
những mối quan hệ có ý nghĩa.

Thêm giá trị cho người dùng để tạo dữ liệu first-party

Khi người xem cho phép bạn sử dụng dữ liệu của họ, họ mong 
muốn được nhận lại điều gì đó. Do đó bạn rất cần tạo ra quan hệ 
trao đổi giá trị hợp lý bằng cách nâng cao trải nghiệm cho người 
dùng để phát triển và hình thành các mối quan hệ sâu sắc hơn 
với họ. Giá trị chính mà hầu hết nhà xuất bản mang lại cho người 
dùng là nội dung nguyên gốc mang tính giải trí, giàu thông tin 
hoặc hữu ích. Có một số cách để nhà xuất bản có thể kết nối với 
người dùng nhờ nội dung — trong khi vẫn xây dựng được dữ liệu 
first-party.



Xác định dữ liệu first-party
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Sự khác biệt giữa dữ liệu first-party và dữ liệu third-party (của bên thứ ba)

Ngành quảng cáo đang đầu tư nhiều hơn vào dữ liệu first-party đề cao quyền riêng tư trong khi bớt sử 
dụng dữ liệu third-party. Phần dưới đây mô tả những khác biệt chính giữa hai loại:

Bên thu thập dữ liệu
Dữ liệu first-party do chủ sở hữu trang web hoặc ứng dụng 
thu thập và lưu trữ. Dữ liệu third-party thường được thu thập 
trên nhiều trang web không thuộc sở hữu của doanh nghiệp 
thực hiện việc thu thập. 

Quyền
Qua dữ liệu first-party, người dùng cung cấp cho doanh nghiệp mà 
họ có quan hệ trực tiếp quyền sử dụng dữ liệu của họ, đồng thời, 
những doanh nghiệp đó chịu trách nhiệm về cách sử dụng dữ liệu. 
Ngược lại, dữ liệu third-party có thể được thu thập và sử dụng trong 
khi người dùng thường không nắm rõ việc dữ liệu của họ được sử 
dụng ra sao. 

Các luật liên quan về quyền riêng tư áp dụng như nhau đối với dữ liệu first-party và dữ liệu third-party. Vậy nên quan trọng là phải có chính 
sách quyền riêng tư rõ ràng, để người dùng biết chính xác họ đang chia sẻ dữ liệu gì và để làm gì.

Mục lục Xây dựng đối tượng first-party Xác định dữ liệu first-party
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Hầu hết nhà xuất bản, ngay cả nhà xuất bản nhỏ, có thể dễ dàng 
triển khai nhiều chiến lược để bắt đầu tăng cường dữ liệu first-party. 
Có nhiều nhà xuất bản khuyến khích người tiêu dùng đăng nhập để 
có thể xem thêm nội dung hoặc sử dụng thêm chức năng.

Một số nhà xuất bản thậm chí còn tạo hoặc mua lại các mảng kinh 
doanh hoàn toàn mới (chẳng hạn như chương trình khách hàng 
thân thiết, dịch vụ thẻ tín dụng hoặc cửa hàng trực tuyến) để đáp 
ứng nhu cầu về dữ liệu. 

70% số nhà xuất bản tin rằng khả 
năng tạo ra dữ liệu first-party sẽ mang 
lại lợi thế đáng kể trong một hệ sinh 
thái chú trọng quyền riêng tư.70%

Xem cách Wall Street Journal thúc đẩy dữ 
liệu first-party để đạt được hiệu suất mong 
muốn.

Nghiên cứu điển hình

Đọc thêm

Xem nghiên cứu

Nguồn: Nghiên cứu của Deloitte – Tăng trưởng 
doanh số bán quảng cáo trong tương lai thông 
qua dữ liệu first-party

https://admanager.google.com/home/resources/wsj-bg-first-party-data-performance/
https://services.google.com/fh/files/blogs/future_proofing_ad_sales_growth_through_first_party_data_report.pdf
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Mục lục Xây dựng đối tượng first-party  Kiếm tiền từ đối tượng

Xem cách Pandora kiếm 
tiền thành công nhờ dữ 

liệu first-party.

Nghiên cứu điển hình

Kiếm tiền từ đối tượng

Sản phẩm 
của Google Nền tảng Loại nhu cầuAd Manager 360 Ứng dụng Web Trực tiếp

Tận dụng định danh first-party với PPID

Nhà xuất bản của Google Ad Manager hiện có tập dữ liệu first-party có thể sử 
dụng       Định danh do nhà xuất bản cung cấp (PPID) để tạo định danh được 
mã hoá, xây dựng đối tượng và phân phối quảng cáo đến các phân khúc đối 
tượng first-party. PPID do bạn đặt và kiểm soát và sẽ tiếp tục hoạt động ngay 
cả khi các định danh của bên thứ ba như cookie của bên thứ ba không còn 
được hỗ trợ. 

Khi xem xét việc phát triển PPID, hãy ghi nhớ các 
bước sau:

Xác định dữ liệu first-party mà bạn hiện có. 

● Các nhà xuất bản có dữ liệu đăng nhập của 
người dùng có thể phát triển PPID dựa trên dữ 
liệu người dùng đó. Có thể kể đến ví dụ như tên 
người dùng và mã nhận dạng người dùng. 

● Nếu không có dữ liệu đăng nhập của người 
dùng, nhà xuất bản cũng có thể phát triển PPID 
bằng cách sử dụng cookie của bên thứ nhất là 
nhà xuất bản, được triển khai dựa trên lượt truy 
cập của người dùng. Loại cookie này có thể dựa 
trên nhiều thuộc tính như tần suất truy cập, nội 
dung từng truy cập và hoạt động thanh toán cho 
giỏ hàng. 

PPID được truyền đến Ad Manager trong từng yêu 
cầu quảng cáo bằng cách sử dụng thẻ GPT, SDK 
GMA hoặc SDK IMA bạn hiện có. Hãy liên hệ với 
Người quản lý tài khoản của Google để triển khai.

2

1

Đọc thêm

Định danh do nhà xuất bản cung cấp (PPID) là 
một giải pháp đề cao quyền riêng tư vì loại giá trị 
này:

● Phải được băm nhỏ và Google không truy cập 
được dữ liệu đằng sau. Chỉ bạn mới biết ý nghĩa 
của chúng.

● Không được chứa thông tin nhận dạng cá nhân 
(PII).

● Dành riêng cho từng mạng Ad Manager cụ thể, 
không dùng chung với nhà xuất bản khác và 
không kết hợp với định danh nào khác. 

https://support.google.com/admanager/answer/2880055?hl=en
https://www.thinkwithgoogle.com/future-of-marketing/privacy-and-trust/pandora-consumer-privacy-data-protection/
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Xây dựng và quản lý các phân khúc đối tượng first-party bằng Giải 
pháp đối tượng

Bạn có thể sử dụng PPID để tạo và quản lý phân khúc đối tượng first-party 
trong Giải pháp đối tượng của Ad Manager 360. 

Sau khi danh sách đối tượng dựa trên PPID được đưa lên Giải pháp đối 
tượng của Ad Manager 360, các mục hàng đặt trước và programmatic có thể 
được nhắm mục tiêu đến những đối tượng first-party để cải thiện hiệu suất 
quảng cáo cho nhà quảng cáo cũng như mức độ liên quan của quảng cáo 
với người dùng. Sau đó, từng PPID có thể được truyền vào Ad Manager 360 
trong từng yêu cầu quảng cáo. Ad Manager 360 sẽ sử dụng dữ liệu này để 
đối chiếu với mọi danh sách đối tượng first-party hiện có. 

Như vậy, PPID là chìa khoá cho phép so khớp một yêu cầu quảng cáo nhất 
định với danh sách đối tượng dựa trên PPID. 

 Ad Manager 360 cũng sử dụng PPID cho các 
chức năng chính của máy chủ quảng cáo do bạn 
kiểm soát, trong đó có: 

● Giới hạn tần suất cho các mục hàng đặt trước 
● Xoay vòng quảng cáo tuần tự cho các mục hàng 

đặt trước 
● Xoay vòng mẫu quảng cáo cho các mục hàng đặt 

trước

Kiếm tiền từ đối tượng

Sản phẩm 
của Google 

Nền tảng Loại nhu cầuAd Manager 360 Ứng dụng Web Có lập trình Trực tiếp
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Tín hiệu do nhà xuất bản cung cấp

Sử dụng Tín hiệu do nhà xuất bản cung cấp (PPS) để thông báo tín 
hiệu bối cảnh và giao tiếp các thuộc tính first-party. 

Tín hiệu do nhà xuất bản cung cấp (PPS) là một tính năng mới, 
hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, để giúp tăng doanh thu 
programmatic. PPS sẽ cho phép nhà xuất bản giao tiếp các 
thuộc tính đối tượng first-party và dữ liệu bối cảnh của họ cho 
người mua programmatic bằng cách sử dụng các đơn vị phân 
loại được chuẩn hóa.

Chúng tôi đang làm việc với các đối tác để kết hợp các tiêu 
chuẩn ngành vào các tín hiệu do nhà xuất bản cung cấp. Bước 
đầu tiên, chúng tôi đang tích hợp Đối tượng do người bán xác 
định của Phòng thí nghiệm công nghệ IAB (Cục Quảng cáo 
tương tác).

Sản phẩm 
của Google Nền tảng Loại nhu cầuAd Manager Ad Manager 360

Ứng dụng

Web

Có lập trình

Để bắt đầu với Tín hiệu do nhà xuất bản cung cấp (PPS):

● Nhà xuất bản hoặc DMP (Nền tảng quản lý dữ liệu) của họ 
hoặc các đối tác là nhà cung cấp dữ liệu sẽ phân đoạn đối 
tượng của họ thành các nhóm thuần tập và phân loại bằng 
cách sử dụng các đơn vị phân loại chuẩn hóa được hỗ trợ

● Nhà xuất bản đưa các danh mục phân loại (như dữ liệu 
nhân khẩu học, sở thích hoặc ý định mua hàng) và/hoặc mã 
phân đoạn vào một yêu cầu giá thầu

● Người mua đọc danh mục/mã phân đoạn và quyết định có 
đặt giá thầu hay không.

Trực tiếp có lập trình
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Định danh cũng rất quan trọng khi bán khoảng không quảng cáo 
programmatic. Bên đặt giá thầu programmatic (hay DSP) nhận yêu 
cầu giá thầu theo thời gian thực, đánh giá lượt hiển thị quảng cáo và 
đặt giá thầu tương ứng. Khi cookie hoặc định danh của bên thứ ba bị 
chặn hoặc bị hạn chế, chức năng giới hạn tần suất do người mua 
thiết lập sẽ bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến việc người dùng 
thấy cùng một quảng cáo nhiều lần. Do đó, một số nhà quảng cáo có 
thể quyết định loại trừ hoàn toàn một số nội dung đa phương tiện nếu 
không có định danh nào. Kết quả là nhà xuất bản có thể bị giảm 
doanh thu.

Ngoài ra, sự hiện diện của một định danh trong yêu cầu giá thầu 
programmatic cho phép bên đặt giá thầu có khả năng nắm được mối 
quan tâm của người dùng, dựa trên việc tiếp xúc nhiều lần với cùng 
một định danh của một nhà xuất bản theo thời gian. Thông tin này có 
thể giúp phân phát thêm nhiều quảng cáo được cá nhân hoá cho 
người dùng trên trang web/ứng dụng của nhà xuất bản, qua đó cải 
thiện hiệu suất quảng cáo và trải nghiệm người dùng.

Định danh cho programmatic



35

Mục lục Xây dựng đối tượng first-party Định danh cho programmatic

PPID (định danh do nhà xuất bản cung cấp) cho 
quảng cáo programmatic
Khi bạn bật PPID trong giao diện người dùng của Ad Manager 360, PPID có trong 
một yêu cầu quảng cáo nhất định có thể được nguồn cung programmatic của Google 
sử dụng để hỗ trợ việc giới hạn tần suất của người mua và cá nhân hoá quảng cáo 
dựa trên mối quan tâm trên lưu lượng truy cập programmatic của bạn, khi không có 
cookie của bên thứ ba hoặc mã thiết bị.

Cũng cần lưu ý rằng trước khi chia sẻ PPID với nguồn cung của Google, Ad Manager 
sẽ chuyển PPID thành mã được phân vùng theo từng nhà xuất bản. Vì vậy, không thể 
dùng PPID để xác định người dùng trên trang web và ứng dụng của nhà xuất bản 
khác. PPID chia sẻ qua mạng Ad Manager của bạn sẽ không bao giờ khớp với PPID 
chia sẻ qua một mạng Ad Manager khác, điều này giúp giới hạn phạm vi sử dụng 
định danh chỉ trong cùng một mạng Ad Manager.

Tóm lại, khi bạn chia sẻ PPID với nguồn cung programmatic của Google, các chức 
năng giới hạn tần suất của người mua và cá nhân hoá quảng cáo dựa mối quan tâm 
chỉ có thể dùng để đưa ra thông tin cho việc đặt giá thầu trên khoảng không quảng 
cáo của bạn. Nhờ vậy, bạn có khả năng vừa tăng được doanh thu quảng cáo 
programmatic, vừa cải thiện được hiệu suất quảng cáo và trải nghiệm người dùng. 

Sản phẩm 
của Google Nền tảng Loại nhu cầuAd Manager 360 Programmatic*

*Chỉ dành cho DV360 và Google Ads, Xem 
         Trang trình bày về Tín hiệu an toàn để 
biết giải pháp cho Authorized Buyer và Bên 
đặt giá thầu mở

Ứng dụng

Web
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AdSense
Sản phẩm 
của Google Nền tảng Loại nhu cầuAd Manager Web Programmatic*

First-party cookie của nhà xuất bản

Bật định danh first-party cho các nhà xuất bản thuộc mọi quy mô 
với first-party cookie của nhà xuất bản

Khi định danh của bên thứ ba không có sẵn trên web, first-party 
cookie của nhà xuất bản có thể được dùng cho chức năng phân phối 
quảng cáo, chẳng hạn như giới hạn tần suất và cá nhân hoá quảng 
cáo trên lưu lượng truy cập programmatic.

Google sử dụng first-party cookie của nhà xuất bản để cải thiện mức 
độ liên quan của quảng cáo trên trang web của nhà xuất bản cụ thể 
bằng cách sử dụng thông tin từ các lượt tương tác với quảng cáo của 
người dùng trên cùng một trang web.

*Chỉ dành cho DV360 và Google Ads, Xem
      Trang trình bày về Tín hiệu an toàn để 
biết giải pháp cho Authorized Buyer và Bên 
đặt giá thầu mở

Thế nào là first-party cookie của nhà xuất bản?

● First-party cookie là do Google thay mặt bạn thiết lập 
● Ưu tiên quyền riêng tư, dành cho trang web của bạn, 

không dùng chung với nhà xuất bản khác và không 
kết hợp với định danh nào khác

● Cung cấp các chế độ kiểm soát tuỳ ý để nhà xuất bản 
vô hiệu hóa việc sử dụng first-party cookie của nhà 
xuất bản để cá nhân hoá quảng cáo programmatic.

Mục lục Xây dựng đối tượng first-party
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AdMobSản phẩm của 
Google 

Nền tảng Loại nhu cầu
Ad Manager

Ứng dụng Programmatic*

Định danh first-party tự động
Bật định danh first-party cho các nhà xuất bản thuộc mọi quy mô 
bằng cùng một khóa ứng dụng 

Trong trường hợp không có sẵn các Mã quảng cáo trên thiết bị di 
động thì cùng một khóa ứng dụng sẽ là cách dễ dàng và hiệu quả để 
cá nhân hóa quảng cáo theo cách ưu tiên bảo mật.

Cùng một khoá ứng dụng giúp nhà xuất bản phân phát quảng cáo có 
liên quan trên iOS mà không theo dõi người dùng trên các ứng dụng 
của bên thứ ba bằng cách sử dụng dữ liệu được thu thập từ ứng dụng 
của bạn, chẳng hạn như thông tin về các tương tác với quảng cáo mà 
người dùng thực hiện bên trong ứng dụng của bạn, để cải thiện mức 
độ liên quan của quảng cáo.

Cùng một khóa ứng dụng là gì?

● Định danh first-party do Google đặt trên ứng 
dụng của bạn 

● Ưu tiên quyền riêng tư, dành cho ứng dụng của 
bạn, không được chia sẻ với các nhà xuất bản 
khác và không được kết hợp với bất kỳ định 
danh nào khác

● Cung cấp các chế độ kiểm soát tuỳ ý để nhà xuất 
bản vô hiệu hóa việc sử dụng cùng một khóa 
ứng dụng để cá nhân hóa quảng cáo 
programmatic.

Sắp ra mắt:

Hiện đã có: *Chỉ dành cho DV360 và Google Ads, Xem 
         Trang trình bày về Tín hiệu an toàn để 
biết giải pháp cho Authorized Buyer và Bên 
đặt giá thầu mở
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*Chỉ dành cho Authorized Buyers và Bên đặt 
giá thầu mở. Không có sẵn cho DV360 hoặc 
Google Ads. 

Tôn trọng mối quan hệ trực tiếp với các tín hiệu an toàn
Chúng tôi đang xây dựng một tính năng để cho phép nhà xuất bản chia sẻ tín hiệu một cách an toàn với Authorized Buyers và Bên đặt giá thầu mở 
thông qua Ad Manager. Google sẽ không thể đọc được các tín hiệu được chuyển qua hệ thống của chúng tôi, giúp bảo vệ tính bảo mật của mối 
quan hệ giữa nhà xuất bản và người mua.

Tín hiệu an toàn

Sản phẩm của 
Google Nền tảng Loại nhu cầu

Ad Manager Ad Manager 360 Ứng dụng

Web
Programmatic*

AdMob

1. Nhà xuất bản 
triển khai giải 
pháp Nhà cung 
cấp giá trị nhận 
dạng rồi thêm mã 
liên quan vào 
trang web của họ

3. Người dùng truy 
cập trang web của 
nhà xuất bản

2. Từ giao diện người 
dùng Ad Manager, 
nhà xuất bản cho 
phép các đối tác đã 
chọn thu thập các tín 
hiệu được chuyển 
đến Ad Manager

4. Ad Manager định 
tuyến tín hiệu an 
toàn từ nhà xuất bản 
đến các bên đặt giá 
thầu mà nhà xuất 
bản hợp tác trong 
yêu cầu giá thầu

6. Ad Manager chọn 
ứng viên chiến 
thắng và hiển thị 
quảng cáo

5. Người đặt giá 
thầu gửi phản hồi 
giá thầu trở lại Ad 
Manager, có tính 
đến các tín hiệu 
an toàn

https://drive.google.com/open?id=1ZNnH5VtL9UTLWixCVTGgIWpU4OXhopIr
https://drive.google.com/open?id=1ZNnH5VtL9UTLWixCVTGgIWpU4OXhopIr
https://drive.google.com/open?id=1ZNnH5VtL9UTLWixCVTGgIWpU4OXhopIr
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ứng dụng

Phần V
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Phương pháp tiếp cận của Google đối với quyền riêng tư áp 
dụng cho mọi nền tảng và thiết bị. Tuy quyền riêng tư trên web 
đã nhận được sự quan tâm đáng kể những năm gần đây, 
nhưng các nhà xuất bản cũng phải hiểu được môi trường ứng 
dụng hiện nay và chuẩn bị cho tương lai. 

01. Thay đổi của nền tảng

02. Giải pháp cho iOS

03. Giải pháp cho Android
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Thay đổi của nền tảng
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Sự thay đổi về công nghệ đang làm thay đổi cơ bản nền tảng 
của ngành quảng cáo kỹ thuật số

Kỳ vọng ngày càng tăng của người dùng đang thúc đẩy việc bổ sung 
quy định và thay đổi công nghệ nhằm hạn chế việc sử dụng định 
danh người dùng:

● Trên toàn thế giới, các quy định giám sát ngày càng chặt chẽ 
cách các doanh nghiệp thu thập và sử dụng dữ liệu của người 
tiêu dùng. Hệ điều hành dành cho thiết bị di động đang chuyển 
dần khỏi các cơ chế theo dõi người dùng qua nhiều trang web, 
bằng cách hạn chế cookie của bên thứ ba cũng như giá trị nhận 
dạng quảng cáo trên thiết bị di động. Tình hình đang thay đổi 
theo hướng loại bỏ dần các giá trị nhận dạng dùng qua nhiều 
ứng dụng và web, vốn dùng để tiếp thị và đo lường.

● Đồng thời, các nền tảng công nghệ (chẳng hạn như hệ điều 
hành thiết bị di động) đã công bố hoặc triển khai các chính sách 
mới để thay đổi cách thu thập, chia sẻ và đo lường dữ liệu 
người dùng.

Ra mắt IDFA và AdID 2012-2013

Apple thông báo các hạn chế đối 
với IDFA 2020

Apple thực thi các hạn chế mới 2021

Android công bố mở rộng Privacy 
Sandbox sang ứng dụng 2022
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Giải pháp cho iOS
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Tháng 6 năm 2020, Apple công bố một nội dung cập nhật cho iOS 
14. Theo đó, các ứng dụng buộc phải đề nghị người dùng cấp quyền 
truy cập vào mã nhận dạng dành cho nhà quảng cáo của Apple 
(IDFA) thông qua một lời nhắc gọi là khung Minh bạch về việc theo 
dõi ứng dụng (App Tracking Transparency hay viết tắt là ATT). 

● Những thay đổi này sẽ làm giảm khả năng xem được những chỉ 
số chính cho thấy cách quảng cáo làm tăng số lượt chuyển đổi 
và sẽ ảnh hưởng đến cách nhà quảng cáo đánh giá và đặt giá 
thầu cho các lượt hiển thị quảng cáo. 

● Việc này khiến các nhà xuất bản ứng dụng nhận thấy tác động 
đáng kể đến doanh thu quảng cáo Google của họ trên iOS.

● Đọc tiếp để nắm được các đề xuất về cách bạn có thể cập nhật 
ứng dụng của mình cho iOS 14 trở lên và góp phần giữ vững 
doanh thu quảng cáo. 



Luôn cập nhật SDK
Luôn cập nhật SDK GMA của bạn để tận dụng các tính năng và 
chức năng mới nhất, chẳng hạn như Giá trị nhận dạng phiên bản 
SDK và Khoá cho cùng ứng dụng. (     AdMob,      Ad Manager) 
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AdSense
Sản phẩm 
của Google 

Nền tảng Loại nhu cầu
Ad Manager Ad Manager 360

Ứng dụng
Programmatic

AdMob Trực tiếp

Thông báo ATT
Xác định xem ATT có phù hợp với ứng dụng của bạn hay không. 
Thẻ      Quyền riêng tư và thông báo của Google gợi ý một cách 
tạo và quản lý lời nhắc ATT cũng như thông báo giải thích 
(nếu bạn muốn)

SKAdNetwork của Apple
Để các nhà quảng cáo nhận thấy ứng dụng của bạn là nguồn lưu lượng 
truy cập quảng cáo có giá trị, bạn cần phải định cấu hình SKAdNetwork 
bằng khoá Mạng của Google. (     AdMob,      Ad Manager) 

Nhóm dàn xếp
Đối với ứng dụng dành cho iOS, giờ đây, bạn có thể tạo các nhóm dàn 
xếp riêng biệt cho những yêu cầu quảng cáo có và không có mã nhận 
dạng cho nhà quảng cáo (IDFA). (     AdMob,      Ad Manager) 

Mục lục Thích ứng với thay đổi của nền tảng ứng dụng Giải pháp cho iOS

https://support.google.com/admob/answer/9997589?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/9997589?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/10075997
https://support.google.com/admanager/answer/10075997
https://support.google.com/admob/answer/9997589?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/9997589?hl=en
https://support.google.com/admob/answer/9997589?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/9997589?hl=en


Như các bên khác trong ngành, Google Ads sẽ dành thời gian 
đánh giá các đề xuất và thử nghiệm các cách khả dĩ để tích hợp 
những giải pháp này vào các sản phẩm của Google. Vì vậy, tuy 
chưa cần làm gì ngay, nhưng bạn nên làm quen với phương 
pháp tiếp cận chung mà Android đang thực hiện. Và nếu bạn 
quan tâm, hãy đăng ký nhận thông tin cập nhật trên  
     developer.android.com.

Mục lục Thích ứng với thay đổi của nền tảng ứng dụng Giải pháp cho Android
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Tháng 7 năm 2021,      Google Play và Android công bố các bản cập 
nhật chính sách nhằm tăng cường quyền riêng tư và tính bảo mật, giúp 
Google Play trở nên an toàn và đáng tin cậy hơn cho nhà phát triển và 
người tiêu dùng.

Tháng 2 năm 2022, Android công bố sáng kiến      Privacy Sandbox trên 
Android, một nỗ lực cộng tác qua nhiều năm trong ngành với mục đích 
cải thiện cơ bản quyền riêng tư cho hệ sinh thái mà không hy sinh chức 
năng quảng cáo quan trọng và không gây rủi ro cho việc truy cập vào 
những ứng dụng được quảng cáo hỗ trợ.

Trong phần này, chúng tôi muốn giúp bạn hiểu được những nỗ lực về 
quyền riêng tư (cả ngắn hạn và dài hạn) đang diễn ra trên Android. 

https://developer.android.com/design-for-safety/ads
https://android-developers.googleblog.com/2021/07/announcing-policy-updates-to-bolster.html
https://android-developers.googleblog.com/2021/07/announcing-policy-updates-to-bolster.html
https://privacysandbox.com/android/#how-works-on-apps-hero
https://privacysandbox.com/android/#how-works-on-apps-hero
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Nội dung cập nhật cho Android Hành động được đề xuất

Ra mắt      Mục An toàn dữ liệu trong Google Play Console và yêu cầu ứng 
dụng mới cũng như bản cập nhật ứng dụng bắt buộc phải cung cấp thông 

tin công bố về dữ liệu chậm nhất là quý 2 năm 2022. 

Tìm hiểu hướng dẫn về SDK GMA (      AdMob,       Ad Manager) và       SDK IMA để nắm bắt 
thông tin mới về Play Console. 

Cập nhật      Yêu cầu trong Chính sách về gia đình của Google Play. Nếu 
trẻ em là đối tượng mục tiêu của ứng dụng, thì ứng dụng không được 

truyền một số giá trị nhận dạng nhất định (bao gồm cả mã nhận dạng cho 
quảng cáo) cho trẻ em hoặc người dùng không rõ độ tuổi.

Nhà phát triển có ứng dụng nhắm đến đối tượng là trẻ em phải cập nhật SDK để hỗ trợ hành vi 
TFCD và TFUA mới cập nhật. 

Theo      bản cập nhật Dịch vụ Google Play cuối năm 2021, mã nhận dạng 
cho quảng cáo sẽ được xoá khi người dùng chọn không cá nhân hoá 

quảng cáo bằng mã nhận dạng cho quảng cáo trong phần Cài đặt Android.

Các nhà phát triển hiện trực tiếp sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo (AdID) cho các trường 
hợp sử dụng thiết yếu và không phải quảng cáo nên chuyển sang sử dụng mã nhóm ứng dụng 

(xem thêm thông tin bên dưới).
Ứng dụng nhắm đến Android 13 sẽ phải khai báo      quyền đối với Dịch vụ Google Play trong tệp 

AndroidManifest.xlm để sử dụng được mã nhận dạng cho quảng cáo. 
Nhà phát triển nhắm đến Android 13 phải cập nhật SDK hoặc cập nhật tệp kê khai theo cách 

thủ công. 

Bản xem trước về      mã nhóm ứng dụng cho nhà phát triển đối với các 
trường hợp sử dụng thiết yếu như phân tích hoặc phòng chống gian lận. 

Để duy trì các trường hợp sử dụng như phòng chống gian lận hoặc phân tích cho người dùng 
chọn không sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo, nhà phát triển phải áp dụng SDK đã cập nhật 

để hỗ trợ mã nhóm ứng dụng. 

Năm 2021,     Google Play và Android công bố một số nội dung cập nhật chính sách mới cũng như thay đổi về kỹ thuật nhằm nâng cao 
quyền riêng tư và tính bảo mật.

Mục lục Thích ứng với thay đổi của nền tảng ứng dụng Giải pháp cho Android

https://android-developers.googleblog.com/2021/10/launching-data-safety-in-play-console.html
https://developers.google.com/admob/android/play-data-disclosure
https://developers.google.com/ad-manager/mobile-ads-sdk/android/migration
https://developers.google.com/interactive-media-ads/docs/sdks/android/client-side/play-data-disclosure
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9893335?hl=en&ref_topic=9877766
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6048248?hl=en&ref_topic=2364761
https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/ads/identifier/AdvertisingIdClient.Info
https://developer.android.com/training/articles/app-set-id
https://android-developers.googleblog.com/2021/07/announcing-policy-updates-to-bolster.html
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Ngày 16 tháng 2 năm 2022,      Google thông báo về việc mở rộng sáng kiến Privacy Sandbox sang Android. 

Android dự định cải thiện cơ bản quyền riêng tư cho hệ sinh thái ứng dụng di động, trong khi vẫn hỗ trợ một số trường hợp sử dụng quảng cáo 
quan trọng và cho phép người dùng truy cập ứng dụng họ yêu thích.

Các API bảo vệ quyền riêng tư không dựa 
vào giá trị nhận dạng giữa nhiều bên và 
hạn chế việc chia sẻ dữ liệu người dùng.

Giải pháp mới cho các trường 
hợp sử dụng quảng cáo 

Các công nghệ giúp làm giảm khả năng 
thu thập dữ liệu ngoài thông tin công bố.

Giảm thiểu hành vi ngầm 
theo dõi

Tương tác và phản hồi để định hình 
những thiết kế cải thiện quyền riêng tư 
của người dùng và hỗ trợ hệ sinh thái.

Hợp tác chặt chẽ trong ngành

SỰ HỢP TÁC NÀY SẼ KÉO DÀI TRONG NHIỀU NĂM

Phương pháp tiếp cận của Android

Để biết thêm thông tin về Privacy 
Sandbox, hãy xem phần Giải pháp theo 
hướng đề cao quyền riêng tư

Mục lục Thích ứng với thay đổi của nền tảng ứng dụng Giải pháp cho Android

https://www.blog.google/products/android/introducing-privacy-sandbox-android/


Điểm chính 
cần ghi nhớ

Chuẩn bị cho sự thay đổi vì tình hình tiến triển 
không ngừng

Bắt đầu chuẩn bị cho tương lai ngay từ hôm nay

Lập một kế hoạch và chiến lược toàn diện về 
quyền riêng tư

Hợp tác với các đội ngũ pháp lý và đối tác về 
các quy định toàn cầu

01.

02.

03.

04.

Đầu tư và tìm tòi nhiều giải pháp đề cao quyền 
riêng tư

Phát triển và thúc đẩy dữ liệu first-party

Khai thác tài nguyên của Google để được đào 
tạo và hướng dẫn thêm

05.

06.

07.



Cảm ơn bạn


