ФОРМУЛАР ЗА СОГЛАСНОСТ И УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ ЗА
УСЛУГИ НА ВФС Глобални Услуги управувани од страна на Интернационалната
Организација за Миграција (ИОМ) во Скопје, Р.Македонија

1. ЦВА услуга
ЦВАК услугите се со цел да обезбедат услуга наменета за поддршка на подобра услуга кон
жителите на тие земји и постојаните жители на Канада. ЦВАК врши бројни функции во име
на барателите поврзани со виза за привремен престој, барања за дозволи и барања за патни
исправи.
Давачките за услугите но ЦВАК се овластени од Владата на Канада.
2.Одговорност
ВФС Глобални Услуги и ИОМ не се агенти на Владата на Канада. ЦВАК е целосно независен
ентитет, кои работи според законите на земјата во која се обезбедуваат услугите и е
единствено одговорен за обезбедување на своите услуги.
3. Јазикот на услугата

ЦВАК ќе ги обезбеди услугите на веб страната на Англиски и Француски и доминантните
локални јазици.
4. Договор

Како корисник на ЦВАК услугите јас разбирам и се согласувам дека:
Го прочитав овој документ целосно. Моето користење на услугите на ЦВАК е да ми
помогне со поднесувањето на мојата виза за привремен престој или барање за дозвола или
барање за патна исправа до Владата на Канада и е според условите и правилата наведени во
овој документ.
ИОМ кој е овластен да го раководи ЦВАК во Македонија ќе добијат документи од мене и
соберат лични податоци од мене за употреба во барањето до Владата на Канада за Канадска
виза, дозвола или патна исправавклучувајќи го и трансферот на овие документи и
информации до властите на Канада во Канада или амбасадите и конзулатите на оваа земја.
На мојот формулар за апликација од Владата на Канада има известување во кое се објаснува
целта за собирање на овие лични податоци. Алтернативно, доколку е индицирано подолу,
давам согласност на ИОМ кој е овластен да раководи со ЦВАК во Македонија, за собирање
на моите документи и лични податоци од лицето наведено подолу.
Моите лични податоци може да ги вклучуваат, мојот апликациски формулар,
пропратни или други документи, вклучувајки и отпечатоци од прсти и фографии или
други биометриски информации, како што се бара од Амбасадата на Канада или
Генералниот Конзулат на Канада.

Моите лични податоци може да вклучуваат и информации поврзани со ограничена
апликација, идентитет, биографски и контакт инфомации, вклучувајќи и електронски
записи или податоци поврзани со моето барање (а).
Со цел да се стекне со авторизација од Владата на Канада како изведувач, ЦВАК вети
дека ќе ги почитува принципите за доверливост и заштита на личните податоци усвоени од
разни закони во Канада. Канцелариите на ВФС Глобални Услуги ќе направат копија од
таквите принципи, достапно на барање.
Овие документи и електронски податоци можат да бидат пренесувани од ЦВАК, доколку
добијат овластување од Канада. Овие документи и електронски податоци ке бидат
пренесени до Амбасадата на Канада и канцелариите на Владата на Канада во Канада како
што се бара да се изврши услугата.
Јас разбирам дека ЦВАК само ќе ги собира, користи, обелоденува и задржи моите лични
податоци како што се бара во договорот со Владата на Канада и за целите на обезбедување
услуги за поддршка и биометриски услуги на собирање, каде што е применливо, за моето
барање за виза, дозвола или патна исправа. Владата на Канада му забрани на ЦВАК да ги
користи или обелодени моите лични податоци за каква било друга цел, освен ако не сум
дал согласност во писмена форма.

Име (печатно)________________________________________________________
Адреса: _____________________________________________________________
Потпис: _____________________________________________________________
Дата: _______________________________________________________________
Потпишано на: ______________________________________ (Скопје, Р.Македонија)

Согласност за индиректно поднесување на апликации и/или подигнување на
(да биде пополнето САМО доколку користите туристички агент или
друг претставник наместо самиот апликант да ја поднесе и/или
да ја подигне апликацијата за виза или одлуката за истата)

Давам согласност на ЦВАК во Р.Македонија раководено од страна на ИОМ да ги соберат
моите документи и лични податоци од:
Име на туристичкиот агент и овластениот вработен или друго овластено лице:

______________________________________________________________________________________

Врска со барателот (доколку постои): __________________________________
Потпис на барателот: ___________________ Дата : ______________________
Изјавата да биде потпишана САМО од баратели потпомогнати од персоналот
на ЦВАК со електронскиот формулар за поднесување барање.

Добив помош од персоналот на ЦВАК за внес на податоци во мојот формулар за поднесување барање. Јас ги
обезбедив сите информации и одговори потребни за поднесување барање. Ги прочитав завршените и
принтани формулари за поднесување барање и изјавувам дека дадените податоци се точни и дека
документите кои ги поднесувам во поддршка на моето барање се автентични и не се изменети на кој било
начин.

Name: _____________________________________

Signature:___________________________________ Date: ________________________________

