استمارة الموافقة وشروط استفادة الخاصة بالمقيمين من خدمات  SFVالعالمية ،فرع المغرب
 -1خدمة مركز طلب التأشٌرة CAV
من خالل مراكزها لطلب التأشٌرة  ، CAVتقدم  CFVالعالمٌة ،فرع المغرب خدمات لزبناءها القاطنٌن بهذا البلد أو القاطنٌن
الدائمٌن بكندا قصد مساعدتهم على النحو األفضل .تعتبر  CFVالعالمٌة الطرف المخول بتقدٌم عدد من المهام نٌابة عن
المتقدمٌن بالطلبات فٌما ٌتعلق بتأشٌرة اإلقامة المؤقتة وتصارٌح العمل وطلبات الحصول على وثائق السفر.
تم تحدٌد رسوم الخدمة التً تقدمها  CFVالعالمٌة من قبل حكومة كندا.
 -2المسئولٌة
ال تعتبر  CFVالعالمٌة ممثال عن الحكومة الكندٌة بل تعتبر  CFVالعالمٌة كٌانا مستقال ٌعمل وفقا للقوانٌن السارٌة فً البلد
الذي تعمل فٌه وتقدم فٌه خدماتها وتقتصر مسئولٌتها على الخدمات موضوع التعاقد.
 -3اللغة التً تقدم بها الخدمة (لغة العمل)
تقدم  CFVالعالمٌة خدماتها وموقعها اإللكترونً باللغتٌن اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة كما تقتضً ذلك شروط الحكومة الكندٌة
إضافة إلى اللغة السائدة فً البلد الذي تقدم فٌه الخدمات.
 -4االتفاق
كمستفٌد من خدمات شركة فٌإنً أقر بما ٌلً:
لقد قرأت الوثٌقة كاملة وبأن مهمة  CFVالعالمٌة والخدمات التً تقدمها تقتصر على مساعدتً على تقدٌم طلبً للحصول
على تأشٌرة اإلقامة المؤقتة أو تأشٌرة تصرٌح العمل أو طلب الحصول على وثائق السفر إلى الحكومة الكندٌة وهو ما تم
تحدٌده ضمن الشروط واألحكام التً تحددها هذه الوثٌقة.
ستقوم مصالح شركة  CFVالعالمٌة بتلقً الوثائق الضرورٌة منً وجمع معلوماتً الشخصٌة لتوظٌفها فً تقدٌم طلبً إلى
الحكومة الكندٌة للحصول على تأشٌرة الكندٌة أو تصرٌح عمل أو طلب للحصول على وثائق للسفر .وأقر باطالعً على
بند فً وثٌقة طلب التأشٌرة المقدم إلى حكومة كندا تؤكد على الغرض من جمع المعلومات الشخصٌة الخاصة بً.
وبالمقابل ،وفً حالة تحدٌد ذلك أدناه ،فإنً أعطً موافقتً لشركة  CFVالعالمٌة بشكل غٌر مباشر بجمع وثائق طلبً
والمعلومات الشخصٌة الخاصة بً من الشخص الذي أحدده أدناه.
قد تتضمن المعلومات الشخصٌة الخاصة بً استمارة الطلب والوثائق التً تصاحب وتعزز طلبً وفقا لما تحدده سفارة أو
القنصلٌة العامة لكندا .كما قد تتضمن المعلومات الشخصٌة الخاصة بً والتً تقوم  CFVالعالمٌة بجمعها صوتً الشخصٌة
إضافة على أخد بصماتً مادام ذلك ٌندرج ضمن المعلومات التً ٌتعٌن جمعها قصد تعزٌز ملف طلبً للحصول على
التأشٌرة .وٌمكن أن تتضمن هذه المعلومات الشخصٌة كذلك معلومات تطلبها  CFVالعالمٌة لتعزٌز سجالتها التً قد تشمل
معلومات شخصٌة محدودة من قبٌل الهوٌة والتفاصٌل البٌولوجٌة ومعلومات كٌفٌة االتصال بك وهً كلها معلومات تعد
ضرورٌة لتقدٌم الخدمة .وقد ٌشمل ذلك تسجٌالت للمراسالت اإللكترونٌة ومعلومات عن طلبً للحصول على التأشٌرة
والوثائق التً أدلً بها.
وللحصول على تصرٌح الحكومة الكندٌة بالعمل كوكٌل مكلف بتقدٌم خدمات معالجة طلبات الحصول على التأشٌرة،
التزمت  CFVالعالمٌة وتعهدت باحترام المبادئ المعتمدة فً احترام خصوصٌة المعلومات الشخصٌة وحماٌة سرٌة هذه
المعلومات التزاما بالقوانٌن المعتمدة فً كندا .وٌمكن ل  CFVالعالمٌة أن تقدم لك نسخة من هذه المبادئ عند طلبك.

ٌمكن ل  CFVالعالمٌة تداول هذه الوثائق والمعلومات اإللكترونٌة وفً نطاق مراكزها لطلب التأشٌرة إن سمحت بذلك
السلطات الكندٌة .سٌتم إرسال هذه الوثائق والمعلومات اإللكترونٌة إلى السفارة ومصالح الحكومة الكندٌة فً كندا إن طلب
ذلك ضمن شروط تقدٌم الخدمة.
أتفهم أن  CFVالعالمٌة لن تقوم إال بجمع واستعمال وحفظ المعلومات الشخصٌة الخاصة بً وذلك بموجب نص اتفاقها مع
الحكومة الكندٌة ولغرض استصدار تأشٌرة دخولً إلى التراب الكندي أو تصرٌح العمل أو طلب الحصول على وثائق
السفر وجمع البٌانات البٌومترٌة الخاصة بً إن اقتضى المر ذلك .تمنع الحكومة الكندٌة على  CFVالعالمٌة استعمال
المعلومات الشخصٌة الخاصة بً أو الكشف عنها لطرف ثالث إال فً حال إبدائً لموافقة تكون مكتوبة.

االسم (مطبوع)-------------------------------------------------------------------------------------- :
العنوان-------------------------------------------------------------------------------------------------------:
التوقٌع--------------------------------------------------------------------------------------------------------:
التارٌخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------:
تم توقٌعه ب ( ----------------------------------------------------------------------المدٌنة ،الدولة)

الموافقة على جمع المعلومات الشخصية الخاصة بي بطريقة غير مباشرة
(يتم ملء هذه االستمارة في حال االعتماد على وكالة أسفار أو من ينوب على المتقدم بطلب الحصول على التأشيرة)
أعبر عن موافقتً بأن تقوم شركة  CFVالعالمٌة بجمع المعلومات الشخصٌة والوثائق الخاصة بً عن طرٌق:
اسم وكالة األسفار والموظف المفوض أو أي شخص آخر أخول له أن ٌنوب عنً:
العالقة بالمتقدم بالطلب--------------------------------------------------- :
توقٌع المتقدم بالطلب -----------------------------------------------بتارٌخ ------------------------------

تصريح يتم توقيعه فقط من قبل
المتقدمين بالطلب المستفيدون من مساعدة فريق عمل  SFVالعالمية بخصوص االستمارة اإللكترونية
أقر باستفادتً من مساعدة فرٌق عمل شركة  CFVالعالمٌة بخصوص إدخال بٌاناتً الشخصٌة فً استمارة الطلب .كما أقر
بتقدٌمً لكافة المعلومات وإجابتً عن كافة األسئلة بخصوص طلب الحصول على التأشٌرة .بعد اطالعً على النسخة
المطبوعة وتأكدي من كافة المعلومات المضمنة فً االستمارة ،أعلن بأن هذه المعلومات الواردة فً االستمارة صحٌحة
ودقٌقة ولم تتغٌر بأي شكل من األشكال.
االسم------------------------------------------------------------------------------------------ :
التوقٌع -------------------------------------------------- :التارٌخ----------------------------- :

