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VFS Global Services Türkiye Hizmetleri için VATANDAŞLAR İÇİN ONAY FORMU VE 
KULLANIM KOŞULLARI  

1. VAC hizmeti   

VFS Global Services, ilgili Ülkelerin vatandaşları ve daimi oturma iznine sahip Kanada vatandaşlarına 

daha iyi destek hizmeti sunmak amacıyla tasarlanan bir hizmet sağlamak amacıyla Türkiye'de Vize 

Başvuru Merkezleri (VAC) işletmektedir. VFS Global Services, geçici konaklama vizeleri ve izin 

başvuruları ve seyahat belgesi başvurularıyla ilgili olarak başvuru sahipleri adına bir dizi hizmetler sunan 

bir Yüklenicidir.  

VFS Global Services  Kanada Hükümeti tarafından yetkilendirilmiş olan hizmetleri için ücret almaktadır.  

2. Yükümlülük  

VFS Global Services, Kanada Hükümetinin bir temsilcisi değildir.  VFS Global Services  hizmetlerin 
sağlandığı ülkenin kanunları çerçevesinde faaliyet gösteren tamamen bağımsız bir kuruluş olup sadece 
hizmetlerinin sağlanmasından sorumludur.   

3. Hizmetin Dili   

VFS Global Services, Kanada'nın gerekli gördüğü gibi İngilizce, Fransızca ve yerel anadillerde hizmet ve 
internet sitesi sağlayacaktır   

4. Sözleşme 

VFS Global Services kullanıcısı olarak, aşağıdakileri anlıyor ve kabul ediyorum:  

Bu dokümanı tamamen okudum.  VFS Global Services hizmetlerini Kanada Hükümetine geçici konaklama 
vizesi veya izin veya seyahat belgelerine başvurumun yapılmasında tarafıma yardımcı olması amacıyla ve 
bu belgede belirtilen şart ve koşullar çerçevesinde kullanacağım.   

VFS Global Services, Kanada vizesi, izni veya seyahat belgesi için Kanada Hükümetine başvurumda 

kullanılmak üzere tarafımdan belgeler ve kişisel bilgilerimi alacaktır.   Kanada Hükümeti başvuru 

formumda, bu kişisel bilgilerin alınmasındaki amacı açıklayan bir bildirim bulunmaktadır.   

Alternatif olarak, aşağıda belirtilmiş ise, aşağıda belirtilen kişiden belgelerimi ve kişisel bilgilerimi dolaylı 

olarak alması için VFS Global Services'e onayımı veriyorum.   
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Kişisel bilgilerim, başvuru formum, Kanada Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunun gerekli gördüğü 

destekleyici veya diğer belgeleri kapsayabilir.   VFS Global Services tarafından alınan kişisel bilgilerim, 

ayrıca başvurumu desteklemek için alınması halinde, canlı fotoğrafımı ve parmak izlerimi de kapsayabilir.  

Kişisel bilgilerim ayrıca hizmeti sağlamak için gerekli olan sınırlı başvuru, kimlik, biyografik ve iletişim 

bilgilerini ve bazı durumlarda başvurum/başvurularım veya sunduğum diğer belgelerle ilgili elektronik 

kayıtlar veya verileri içerebilen VFS Global Services tarafından kayıt amacıyla gerekli görülen bilgileri de 

kapsayabilir.   

Bir yüklenici olarak Kanada Hükümetinin iznini almak amacıyla, VFS Global Services, çeşitli Kanada 
kanunlarıyla yürürlüğe konulan kişisel bilginin gizliliği ve korunması ilkelerine riayet edeceği sözünü 
vermiştir.   VFS Global Services Ofisleri talep üzerine böyle ilkelerin bir kopyasını sunacaktır.  

Bu belgeler ve elektronik bilgiler, Kanada tarafından izin verilmesi halinde, VFS Global Services'e ait 
VAC'lar arasında paylaşılabilir.  Bu belgeler ve elektronik bilgiler, hizmetleri sağlamak için gerekli 
olduğundan Kanada Büyükelçiliği ve Kanada'daki Kanada Hükümeti kurum ve kuruluşlarına sunulabilir.    

VFS Global Services'in kişisel bilgilerimi, sadece Kanada Hükümetiyle olan sözleşmesi çerçevesinde 
gerekli olduğu üzere ve vize, izin veya seyahat belgesi başvuru destek hizmetleri ve mevcut ise biyometrik 
bilgi toplama hizmetleri sunmak amacıyla alacağını, kullanacağını, ifşa edeceğini ve muhafaza edeceğini 
anlıyor ve kabul ediyorum.   Kanada Hükümeti, VFS Global Services'i yazılı olarak onaylamadığım sürece 
kişisel bilgilerimi yukarıda yazılan amaçlar dışında başka amaçlarla kullanmasını veya ifşa etmesini 
yasaklamıştır.   

 

ADI SOYADI 
(matbu):__________________________________________________________  

ADRESİ: _____________________________________________________________  

İMZA:  ___________________________________________________________ 

TARİH: ___________________________________________ 

YER:____________________________ (şehir, ülke)  
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Dolaylı Bilgi Toplama Onayı 

(SADECE seyahat acentesi veya temsilci halinde doldurulacaktır) 

 
VFS Global Services'i belgelerimi ve kişisel bilgilerimi aşağıda belirtilen Seyahat Acentesinin yetkili 
çalışanı veya diğer yetkili temsilcisinden almasını onaylıyorum:    

_________________   

Başvuruya Sahibiyle olan İlişkisi:  ________________________ 

 

Başvuru Sahibinin İmzası ____________________________  Tarih 

______________________ 

 

 

 

SADECE Elektronik başvuru formuyla VFS Global Services'ten başvuru için yardım alan 

başvuru sahipleri tarafından doldurulacak Beyan.  

 

Başvuru bilgilerimin girilmesi için VFS Global Services'in yardımını aldım.  Başvuru için gerekli olan tüm 

bilgileri ve yanıtları sağladım.  Doldurulmuş ve basılmış başvuru formunu okudum ve sağladığım 

bilgilerin doğru ve başvurumu desteklemek için sunduğum belgelerin orijinal ve gerçek olduğunu ve 

hiçbir şekilde üzerinde değişiklik yapılmadığını beyan ederim.  

 

Adı/Soyadı: ___________________________ 

 

İmza:___________________________________  Tarih: _______________ 


