FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO E TERMOS DE USO DOS SERVIÇOS AOS APLICANTES
PROVIDENCIADOS PELA VFS GLOBAL QUE OPERA NOS CENTROS DE SOLICITAÇÃO DE VISTOS PARA O
CANADÁ (CVAC)
1. Serviços do CVAC:
O CVAC oferece uma série de serviços de apoio administrativo e serviços de coleta de biometria para os
clientes que submetem uma aplicação para entrar no Canadá.
Os serviços cobrados pelos serviços oferecidos pelo CVAC, como exibido, tem autorização do Governo do
Canadá.
2.

Responsabilidade civil:

A VFS global está operando em nome da TT Visa Services Ltd (doravante TT Services). VFS global, incluindo
o CVAC, não é um agente do governo do Canadá. O CVAC é uma entidade completamente independente,
operando sob o contrato com o Governo do Canadá, e sujeito às leis do país onde os serviços são
providenciados.
VFS Global, incluindo o CVAC, é responsável pela coleta, uso, armazenamento, retenção e proteção de
toda a informação pessoal sob seu controle.
3. Linguagem de serviço
O CVAC presta serviços e mantém todos os canais de comunicação em Inglês e/ ou Francês e na língua
local predominante(s).
4. Aviso sobre Informações Pessoais:
Como um usuário de serviços CVAC eu entendo e concordo que:
Eu li este documento completamente. Eu entendo que o CVAC presta somente assistência administrativa
na submissão de solicitações ao IRCC e que o serviço é prestado de acordo com os termos e condições
que são estabelecidos no contrato da VFS Global com o Governo do Canadá e estão descritos neste
documento. Eu compreendo que a VFS Global não tem poder de decisão ou influência nos pedidos de
visto.
A informação pessoal é recolhida pelo CVAC sob a autoridade de um contrato entre VFS Global Services e
do governo do Canadá, o que inclui a adesão às leis de Privacidade do Canadá. A Autoridade do contrato
inclui qualquer subcontratante aprovado.
O CVAC 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 Aplicação/Coleta Indireta", eu dou o meu
consentimento para o CVAC para coletar/entregar meus documentos e informação pessoal de/para a
pessoa especificada no “Consentimento para Aplicação e/ou Coleta Indireta” da seção abaixo.

As minhas informações pessoais podem incluir o meu formulário de aplicação, documentos de suporte,
minhas impressões digitais, fotografias e outra informação biométrica, conforme solicitadas 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.
De acordo com o contrato entre a TT Services e o Governo do Canadá, o CVAC precisa respeitar os
princípios de informação pessoal, confidencialidade e proteção conforme estabelecido em várias leis do
Canadá. Eu entendo que se eu tiver problemas com o manuseio das minhas informações pessoais pelo
CVAC, tenho o direito de registrar uma reclamação junto ao Comissário de Privacidade Canadense usando
a informação de contato que o CVAC me forneceu.
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 minha aplicação de entrada ao Canadá, quando
aplicável. O governo do Canadá proibiu o CVAC de usar ou divulgar minhas informações pessoais para
qualquer outro propósito sem o consentimento do IRCC, e tal divulgação somente ocorrerá quando e na
medida exigida por lei.

NOME: _______________________________________________________________________________

ENDEREÇO: ___________________________________________________________________________

TELEFONE: ____________________________________________________________________________

EMAIL: _______________________________________________________________________________

ASSINATURA: _________________________________________________________________________

DATA: _______________________________________________________________________________

ASSINADO EM: _____________________________________________________________ (Cidade, País)

Consentimento para Submissão e/ou 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

de/para________________________________________________________

Nome de quem irá submeter uma solicitação ou coletar a decisão final no meu lugar:
_______________________________________________________________

Relação com o aplicante: ___________________________________________

Assinatura do aplicante ____________________________________________

Data ____________________________________________________________

Declaração a ser assinada SOMENTE
por aplicantes que usaram os serviços CVAC com a aplicação em papel
Eu recebi assistência 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: __________________

Aplicantes que desejam coletar biometria
Eu confirmo que revi a vigência da biometria e as ferramentas requeridas no site do governo Canadense
e irei providenciar minha biometria de acordo com a informação providenciada no site do Governo do
Canadá. Eu tomei essa decisão por minha própria vontade e sem qualquer influência ou sugestões da
equipe 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. Eu compreendo que isso pode resultar na
recusa da minha solicitação sem mais uma nova comunicação do IRCC.

Nome: _______________________________________________________________________________
Assinatura: ___________________________________________________________________________
Data: ________________________________________________________________________________

