
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Збір Інформації 

для кращого виконання потреб новоприбулих до Канади 

Міністерство в справах імміграції, біженців і  

громадянства Канади (Immigration, Refugees and 

Citizenship Canada - IRCC) допомагає іммігрантам та 

біженцям поселятись у Канаді. Щоб це зробити, ми 

фінансуємо організації по всій країні для забезпечення 

новоприбулих такими послугами як навчання мові та 

консультування щодо кар’єри.  Щоб переконатись, що  

новоприбулі отримують правильні послуги, нам 

потрібна Ваша допомога. 

Фінансована IRCC організація, яка надає Вам ці 

послуги, попросить Вас надати певну особисту 

інформацію: Ваше повне ім’я, дату народження та 

імміграційний номер або імміграційний документ. Ми 

наполегливо просимо Вас надавати цю інформацію 

коли робиться запит. 

Ваша постачаюча послуги організація надає цю інформацію 

IRCC. Під час цього процесу ми зберігаємо Вашу інформацію 

кофіденційною. Ваша особиста інформація не буде 

використана для будь-якої іншої цілі без Вашої згоди. Ви 

маєте право у будь-який час попросити Вашого 

постачальника послуг показати Вам цю інформацію. 

Чому IRCC збирає 

особисту інформацію  

IRCC збирає особисту інформацію, щоб краще 

зрозуміти потреби новоприбулих. З цією інформацією 

ми здатні забезпечити добре виконання з боку 

постачаючих послуги організацій, вирішити як ми 

можемо покращити послуги, які ми фінансуємо, та 

повідомляти громадськість про те, як працюють наші 

програми. Для досягнення всього цього, ми 

комбінуємо Вашу інформацію про послуги, які Вам 

потрібні, та про послуги, якими  Ви користувались, з 

деталями, які Ви надавали, коли Ви подавали заяву на  

приїзд до Канади. 

Постачаючі послуги організації використовують цю 
інформацію, щоб допомогти плануванню наших 
програм і наданих Вам послуг та керуванню нашими 
програмами і  наданими Вам послугами. Так, що Ваша 

інформація допомогає нам забезпечити, що послуги 
відповідають Вашим потребам. 

 

Ваша особиста 

інформація захищена  

Незважаючи на те, що IRCC має 

уповноваження збирати Вашу особисту 

інформацію згідно з Актом про імміграцію та 

захист біженців,  канадський закон про 

конфіденційність вимагає, щоб федеральний 

уряд захищав Вашу особисту інформацію. 

Вашою інформацією неможливо поділитись за 

винятком того, як це дозволено у Акті 

Конфіденційності . Для додаткової інформації, 

проконсультуйтесь з http://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-21/page-3.html. 

Особиста інформація, яку Ви надаєте, 
зберігається у банку особистої інформації, 
типу бази даних, який називається Послуги 

Поселення та Інтеграції. Він також містить 
деяку інформацію, яку Ви надавали, коли Ви 
подавали заяву на приїзд до Канади. Цей 
банк належить Уряду Канади. Щоб дізнатись  

про види особистої  інформації, яка 
утримується  у банку Послуг Поселення та 
Інтеграції  (Personal Information Bank - PIB # 
CIC PPU 062), проконсультуйтесь  з  

http://www.cic.gc.ca/english/department/
atip/infosource/pibs.asp. 

Ви можете отримати доступ до Вашого IRCC запису 
особистої інформації зробивши запит на отримання 

доступу до інформації  або запит Акта 
Конфіденційності.  

Для деталей, будь ласка, 

проконсультуйтесь з  

http://www.cic.gc.ca/english

/department/atip/index.asp.   
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