TERMO DE CONSENTIMENTO E USO PARA RESIDENTES NO BRASIL PARA OS SERVIÇOS DA
CSC Computer Sciences do Brasil Ltda. (“CSC Brasil”)
1. Serviços CSC Brasil
A CSC Brasil disponibiliza o Centro de Solicitação de Vistos (VAC) em São Paulo, Rio de Janeiro e
Brasília, com a função de providenciar um serviço opcional direcionado para oferecer um melhor serviço
aos residentes do Brasil . A CSC Brasil é uma Provedora de Serviços realizando junto a parte dos
clientes um número de funções relacionados à vistos de residentes temporários, permisões, e
documentos de viagem.
O uso dos serviços da CSC Brasil é voluntário. Tal serviço pode também ser solicitado diretamente no
Consulado do Canadá no Brasil, em São Paulo. A CSC Brasil cobra os serviços prestados com a
aprovação do Governo do Canadá.
2. Responsabilidade
A CSC Brasil não é um agente do governo do Canadá. É uma organização completamente
independente, operando sob as leis do Brasil e é somente responsável pela provisão dos seus serviços.
O Governo do Canadá não se responsabiliza por perda, danos, ou reclamações de qualquer natureza,
incluindo, mas não limitado a, quebra de confidencialidade e sigilo de informações pessoais fora dos
serviços da CSC Brasil. O Governo do Canadá não é responsável pela segurança física ou privacidade
dos documentos ou informação pessoal dada por clientes ou qualquer outra pessoa para a CSC Brasil,
enquanto tais documentos ou informação estão em posse ou controle da CSC Brasil ou em processo de
serem transferidos ou transmitidos para o Canadá ou vice-versa.
3. Idioma do serviço
A CSC Brasil fornece serviços em Inglês, Francês e Português em todos os locais do Brasil.
4. Proteção de informação pessoal
De modo a obter a autorização do Governo do Canadá para realização de serviços, a CSC Brasil
prometeu respeitar os princípios de proteção de informação pessoal adotados por várias leis do Canadá.
Escritórios da CSC Brasil no Brasil farão uma cópia de tais princípios disponíveis sob requisição.
5. Consentimento
O usuário da CSC Brasil entende e concorda com as condições e consentimentos a seguir:
Li este documento por completo. Confirmo que entendi que o meu uso dos serviços da CSC Brasil é
voluntário.
Entendo que meu uso dos serviços da CSC Brasil é para auxiliar-me no processo do meu visto de
residente temporário, solicitação de permissão ou documentos de viagem, e está dentro dos termos e
condições citados neste documento.
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Dou meu consentimento para a CSC Brasil para receber documentos enviados por mim e coletar minhas
informações pessoais para uso na solicitação de visto, permissão ou documento de viagem Canadense.
Os documentos são meus fomulários de solicitação, documentos de suporte ou qualquer outro
diocumento requisitados pelo Consulado do Canadá ao Brasil e minhas informaçãoes pessoais
requisitadas pela CSC Brasil para armazená-las, que incluem meu nome, informaçãoes de contato,
natureza da solicitação/serviço, e outros elementos, conforme necessário.
Estes documentos e informações podem ser transmitidos entre os escritórios da CSC Brasil/VAC no
Brasil e também ao Consulado do Canadá ou ao Governo do Canadá, se requisitados para fornecer o
serviço.
Entendo que a CSC Brasil irá usar somente minha informação pessoal com os propósitos para obtenção
das solicitações dos serviços do visto, permissão ou documento de viagem, a menos que eu forneça
pós-consentimento. Dou meu consentimento a CSC Brasil para repassar minhas informações pessoais
ao Consulado do Canadá do Brasil e de modo geral ao Governo do Canadá com o propósito de obter o
visto, permissão ou documento de viagem e serviços relacionados.
NOME (legível):__________________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________

ASSINATURA: ___________________________________________________________
DATA: ___________________________________________
Assinado em: _____________________________ (cidade, país)

Declaração a ser assinada SOMENTE por clientes auxiliados pela equipe da CSC com formulário de
solicitação eletrônica.
Recebi assistencia da equipe CSC para preenchimento dos dados do formulário. Forneci todas as
informações e respostas requisitadas pelo formulário. Li o formulártio impresso e completo e declaro que a
informação fornecida é real e os documentos que estou enviando como adicionais ao meu formulário são
originais e não foram alterados em nenhum sentido.
Nome: ___________________________

Assinatura:_____________________________________ Data: _______________________
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