TERMOS DE CONSENTIMENTO E DE USO PARA RESIDENTES PARA SERVIÇOS DO
CENTRO DE APLICAÇÃO DE VISTOS DO CANADÁ (CVAC) PELA VFS GLOBAL NO BRASIL

1. Serviços do VAC
CVAC oferece uma série de serviços de apoio administrativo e serviços de coleta de biometria
para os clientes que enviam um pedido de residente temporário ou permanente, ou autorização
de viagem para residente permanente entrar no Canadá.
Os serviços cobrados pelos serviços da CVAC foram autorizados pelo governo do Canadá.
2. Responsabilidade civil
A VFS global está operando em nome da TT Visa Services Ltd (doravante TT Services) no Brasil.
VFS global não é um agente do governo do Canadá. CVAC é uma entidade completamente
independente, operando nas leis do país onde os serviços são prestados e é o único responsável
pela prestação de seus serviços.
3. Linguagem de serviço
O CVAC deve prestar o serviço e manter todos os canais de comunicação em inglês e francês e
nas línguas locais predominantes.
4. De acordo
Como um usuário de serviços CVAC eu entendo e concordo que:
Eu li este documento completamente. O meu uso dos serviços do CVAC é ajudar-me com a
aplicação do meu visto de residente temporário ou pedido de autorização de viagem, ou pedido
de documentos de viagem para o governo do Canadá, e está nos termos e condições anotados
neste documento. Eu compreendo que VFS global não tem nenhuma decisão que faz o poder ou
a influência sobre pedidos do visto.
A informação pessoal é recolhida pelo CVAC sobre a autoridade de um contrato entre VFS
Global Services e do governo do Canadá. Esta autoridade inclui qualquer subcontratante
aprovado. O CVAC no Brasil receberá meus documentos e recolherá informações pessoais
relacionadas a mim para o propósito exclusivo de apoiar o meu pedido pelo governo do Canadá
para um visto canadense, permissão ou documento de viagem, incluindo transferência de tais
documentos e informações de/para o governo do Canadá.
Além disso, se indicado abaixo no "consentimento para coleta indireta", eu dou o meu
consentimento para o CVAC no Brasil receber os meus documentos e informações pessoais da
pessoa especificada abaixo.
As minhas informações pessoais podem incluir o meu formulário de aplicação, documentos de
apoio apoio ou outros documentos, incluindo as minhas impressões digitais e fotografias e
outras informações biométricas, conforme exigido pelo governo do Canadá. As minhas
informações pessoais também podem incluir informações relacionadas com a aplicação,
identidade, dados biográficos e de contato, incluindo registos electrônicos ou informação
relacionada com a minha candidatura.
A fim de obter a autorização do governo do Canadá como parceiro, o CVAC respeitará os
princípios da confidencialidade e proteção de informações pessoais adotadas por várias leis do
Canadá. Foi-me disponibilizada uma cópia destes princípios e, ao assinar este formulário,
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reconheço que estou consciente dos princípios e das informações de contato ao escritório do
Comissário de Privacidade Canadense.
Estes documentos e informações eletrônicas serão transmitidos ao governo do Canadá,
conforme exigido para prestar o serviço.
Compreendo que o CVAC só irá recolher, utilizar, divulgar e reter as minhas informações
pessoais, conforme exigido no seu contrato com o governo do Canadá e para fins de prestação de
serviços de apoio administrativo e serviços de coleta de biometria para o meu visto, permissão
ou documento de viagem, quando aplicável. O governo do Canadá proibiu o CVAC de usar ou
divulgar minhas informações pessoais para qualquer outro propósito, a menos que eu tenha
fornecido um consentimento adicional por escrito. Eu entendo que se eu tiver preocupações com
o manuseio de minhas informações pessoais pelo CVAC, eu tenho o direito de apresentar uma
queixa com o escritório do Comissário de Privacidade Canadense, usando as informações de
contato fornecidas a mim.
NOME: ____________________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________
ASSINATURA: _____________________________________ DATA: ____________
ASSINADO EM: ___________________ (Cidade) TELEFONE: ___________________
EMAIL: ____________________________________________________________
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Consentimento para submissão e coleta indireta
(preencha somente se o agente de viagem ou pessoa, que não seja o aplicante, irá
submeter e/ou coletar a aplicação de visto e decisão)

Eu dou meu consentimento ao Centro de Solicitação de Visto Canadense em
________________________ (Cidade, País) para coletar/entregar meus documentos:

Nome de quem irá submeter/coletar os documentos: __________________________
Relação com o aplicante (se aplicável): ____________________________________
Assinatura do aplicante ________________________________ Data _____________

Declaração a ser assinada SOMENTE
por aplicantes que usaram os serviços CVAC com a aplicação em papel
Eu recebi assitência dos funcionários do CVAC com informações para dar entrada na minha
aplicação. Eu providenciei toda informação e resposta requeridas para a plicação. Eu li todos os
documentos preenchidos e impressos e declare que as informações providenciadas são verdadeiras e
que os documentos enviados em suporte para minha aplicação são genuínos e não foram alterados
em nenhuma forma.

Nome: _______________________________________________________

Assinatura: ___________________________________________________

Data: ______________________________
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Aplicantes que desejam coletar biometria
Eu confirm que revi a vigência da biometria e as ferramentas requeridas no site do governo
Canadense e irei providenciar minha biometria não obstante das informações fornecidas pelo
site do governo Canadense.
Eu decidi de livre e espontânea vontade e sem qualquer influência ou sugestividade dos
funcionários do VAC.

Nome: ____________________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________________
Data: _____________________________________________________________

Aplicantes que NÃO desejam coletar biometria
Eu confirmo que eu reli a vigência da biometria e as ferramentas necessárias no site do gverno
Canadense e decidi que NÃO irei providenciar minha biometria.

Eu decidi de livre e espontânea vontade e sem qualquer influência ou sugestividade dos
funcionários do VAC.

Nome: ____________________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________________
Data: _____________________________________________________________
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