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Service  
Canada

Ghid pentru completarea unei cereri de alocaţie pentru copii conform 
Planului de pensii din Canada în baza Acordului de securitate socială 

între Canada şi România

Dacă:

- doriţi să depuneţi cerere de alocaţie pentrucopiii orfani conform Planului de pensii din Canada sau de 
alocaţie pentru copiii contribuabililor cu dizabilităţi; şi

- aveţi vârsta de 18 ani sau mai mult, dar sub 25 de ani, şi urmaţi cursurile la zi ale unei şcoli 
sauuniversităţi, 

trebuie să completaţi o „Cerere de alocaţie pentru copii conform Planului de pensii din Canada în baza 
Acordului de securitate socială între Canada şi România”.

Acest ghid a fost realizat pentru a vă ajuta să completaţi formularul de cerere. Vă rugăm să citiţi cu atenţie 
ghidul şi să urmaţi instrucţiunile furnizate. Pentru a lua în considerare cererea dvs. cât mai curând posibil, 
Service Canada trebuie să deţină toate informaţiile solicitate în formularul de cerere. Cu cât formularul este 
completat mai exact, cu atât mai bine vă putem ajuta.

This guide is also available in English under the title  
Guide for Completing an Application for Canada Pension Plan Child's 

Benefits under the Agreement on Social Security between Canada and 
Romania.

Ce guide est également offert en français sous le titre  
Guide pour remplir une demande de prestations d'enfant du Régime 

de pensions du Canada en vertu de l'Accord de sécurité sociale entre 
le Canada et la Roumanie.
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Pensie de urmaş pentru copiii orfani conform Planului de pensii din Canada

Un copil aflat în întreţinerea unui contribuabil decedat se poate califica pentru pensia de urmaş pentru copii 
orfani dacă are:

- sub 18 ani; sau

- între 18 şi 25 de ani, şi urmează cursurile la zi ale unei şcoli sau universităţi; şi 

în cazul în care contribuabilul decedat:

- a contribuit la Planul de pensii din Canada pe orice perioadă de la înfiinţarea acestuia în 1966; şi 

- a contribuit la Planul de pensii din Canada sau la sistemul de securitate socială din România (de 
la înfiinţarea Planului de pensii din Canada în 1966) pe o perioadă minimă (care poate varia între 
trei şi zece ani, în funcţie de vârsta contribuabilului la momentul decesului).

Alocaţia pentru copiii contribuabililor cu dizabilităţi conform Planului de pensii din Canada

Un copil aflat în întreţinerea unui contribuabil cu dizabilităţi se poate califica pentru alocaţia pentru copiii 
contribuabililor cu dizabilităţi dacă are:

- sub 18 ani; sau

- între 18 ani şi 25 de ani, şi urmează cursurile la zi ale unei şcoli sau universităţi; şi

în cazul în care contribuabilul cu dizabilităţi:

- are vârsta sub 65 de ani;

- prezintă dizabilităţi în sensul Planului de pensii din Canada. (Dizabilitatea trebuie să fie una fizică sau 
mentală, severă şi de durată. „Severă” înseamnă că acesta nu poate avea o ocupaţie productivă în 
mod substanţial şi regulat; „de durată” înseamnă că dizabilitatea poate continua pe o perioadă de 
timp îndelungată şi poate avea durată nedefinită, sau poate duce la deces);

- a contribuit la Planul de pensii din Canada pe orice perioadă de la înfiinţarea acestuia în 1966; şi

- a contribuit la Planul de pensii din Canada sau la sistemul de securitate socială din România timp de 
patru din cei şase ani imediat anteriori apariţiei dizabilităţii, sau timp de trei din cei şase ani imediat 
anteriori apariţiei dizabilităţii în cazul în care există cel puţin 25 de ani de plată a contribuţiilor.

Completarea formularului de cerere

Corespondenţa trimisă de Service Canada referitoare la cererea dvs. va fi scrisă în limba engleză sau 
franceză, în funcţie de preferinţele dvs. În partea de sus a formularului, în spaţiul prevăzut în acest scop, vă 
rugăm să indicaţi limba în care doriţi să primiţi această corespondenţă.
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Secţiunea A - Informaţii despre contribuabil

Întrebările 1-3

Informaţiile solicitate la întrebările 1-3 se referă la contribuabilul la Planul de pensii din Canada; în cazul în 
care dvs.:

- solicitaţi pensie de urmaş pentru copiii orfani, informaţiile furnizate se referă la contribuabilul 
decedat;

- solicitaţi alocaţia pentru copiii contribuabililor cu dizabilităţi, informaţiile furnizate se referă la 
contribuabilul cu dizabilităţi;

Secţiunea B - Informaţii despre copilul contribuabilului

Întrebările 4-8

Informaţiile solicitate la întrebările 4-8 se referă la persoana care depune cererea pentru alocaţia pentru copii. 
Trebuie să completaţi răspunsurile la aceste întrebări cu numele şi adresa dvs.

Întrebarea 4A

Vă rugăm să furnizaţi numărul dvs. de asigurare socială canadiană (dacă este cazul).  
  
Pentru a răspunde la întrebarea 6 este necesară adresa dvs. curentă de domiciliu. Dacă doriţi să primiţi 
corespondenţa referitoare la cererea dvs., precum şi plata alocaţiei, la o adresă diferită, vă rugăm să furnizaţi 
această adresă ca răspuns la întrebarea 7; în caz contrar, treceţi la întrebarea 8.

Întrebarea 8

Vă rugăm să indicaţi data naşterii dvs. şi să trimiteţi certificatul dvs. de naştere.

Întrebarea 9

Vă rugăm să indicaţi dacă aţi depus o cerere pentru sau aţi primit prestaţii de la Planul de pensii din Canada 
sau din Quebec. Dacă răspunsul dvs. este „Da”, vă rugăm să furnizaţi numărul de asigurare socială pe baza 
căruia aţi depus cereri pentru prestaţii sau le-aţi primit. Un copil poate primi până la două alocaţii fixe conform 
Planului de pensii din Canada dacă ambii părinţi au contribuit la Planul de pensii din Canada şi sunt decedaţi 
sau au dizabilităţi şi dacă sunt satisfăcute toate condiţiile de eligibilitate pentru ambele alocaţii.

Întrebarea 10

Vă rugăm să indicaţi dacă sunteţi copilul natural sau adoptat legal al contribuabilului. Dacă sunteţi adoptat 
legal, indicaţi data adopţiei.
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Secţiunea C - Declaraţia copilului

Prin semnarea cererii, atestaţi veridicitatea informaţiilor furnizate în aceasta. Trebuie să înştiinţaţi Service 
Canada cu privire la orice modificări care ar putea afecta eligibilitatea dvs. pentru prestaţie, cum ar fi 
întreruperea studiilor la zi la şcoală sau universitate. De asemenea, autorizaţi instituţia competentă din 
România să furnizeze către Service Canada informaţii care ar putea afecta dreptul dvs. la prestaţiile din 
Canada pe care le solicitaţi.

NOTĂ: Dacă faceţi o declaraţie falsă sau care induce în eroare, aţi putea fi supus unei sancţiuni 
administrative pecuniare şi plăţii dobânzilor, dacă este cazul, în conformitate cu Planul de Pensii Canada sau 
puteţi fi acuzat de o infracţiune. Orice prestaţii pe care le-aţi primit sau obţinut la care nu aveaţi niciun drept vor 
trebui rambursate.

Completarea declaraţiei de frecventare a unei şcoli sau universităţi

Secţiunea A - A se completa de către elev/student

Întrebarea 1

Vă rugăm să indicaţi numărul de asigurare socială canadiană al contribuabilului.

Întrebarea 2

Vă rugăm să furnizaţi numărul dvs. de asigurare socială canadiană (dacă este cazul).

Întrebările 6-9

Informaţiile furnizate la întrebările 6-9 se referă la înscrierea dvs. în învăţământul şcolar sau universitar şi sunt 
necesare pentru a determina dacă sunteţi sau nu eligibil pentru alocaţie. 
  
Prin semnarea declaraţiei, atestaţi veridicitatea informaţiilor furnizate în cerere; vă asumaţi obligativitatea de a 
înştiinţa Service Canada în cazul în care întrerupeţi sau absolviţi studiile şcolare sau universitare şi autorizaţi 
şcoala sau universitatea să furnizeze informaţii referitoare la înscrierea şi prezenţa dvs. către Service Canada.

Secţiunea B - A se completa de reprezentantul şcolii sau universităţii

Această secţiune trebuie să fie completată de reprezentantul şcolii sau universităţii şi trebuie să fie semnată de 
un reprezentant autorizat. Numele şi adresa şcolii sunt necesare în cazul în care şcoala trebuie contactată 
pentru informaţii suplimentare.
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Copii autentificate ale documentelor originale

Este mai bine să trimiteţi copii autentificate ale documentelor în loc de documente originale. Dacă alegeţi să 
trimiteţi documente originale, trimiteţi-le prin poştă recomandată. Vă vom returna documentele originale.

Acceptăm fotocopia unui document original numai dacă aceasta este lizibilă şi dacă este o copie exactă şi 
autentificată a originalului. Puteţi solicita autentificarea fotocopiilor dvs. următoarelor persoane:

-  Contabil
-  Şef de trib amerindian
-  Angajatul unui centru Service Canada care 

acţionează în calitate oficială
-  Antreprenor de pompe funebre
-  Judecător de pace
-  Avocat
-  Magistrat
-  Managerul unei instituţii financiare
-  Personal din domeniul medical şi sanitar: 

asistent, medical, asistent medical licenţiat, 
chiropractician,dentist, doctor, farmacist, 
oftalmolog, optometrist, psiholog 

-  Membru al Parlamentului sau personalului 
acestuia

-  Membru al Legislaturii Provinciale sau 
personalului acestuia

-  Preot al unei religii
-  Funcţionar municipal
-  Notar
-  Reprezentant al unui departament al 

guvernuluifederal sau al guvernului provincial, 
sau al unei agenţii guvernamentale

-  Oficial al unei ambasade, al unui consulat sau 
al unei înalte comisii

-  Oficial al unei ţări cu care Canada a încheiat un 
acord reciproc de securitate socială

-  Ofiţer de poliţie
-  Diriginte de poştă
-  Inginer profesionist
-  Asistent social
-  Profesor

Persoanele care autentifică fotocopii trebuie să compare documentul original cu fotocopia, să specifice funcţia 
oficială sau titlul postului ocupat, să semneze şi să îşi scrie numele cu litere de tipar, să menţioneze numărul 
de telefon şi să indice data la care a fost autentificat documentul

De asemenea, trebuie să scrie următoarea declaraţie pe fotocopie: Această fotocopie este o copie exactă a 
documentului original, care nu a fost modificat în niciun fel.

Dacă un document prezintă informaţii pe ambele feţe, ambele feţe trebuie copiate şi autentificate. Nu puteţi 
autentifica dvs. fotocopii ale propriilor documente şi nu puteţi cere unei rude să facă acest lucru pentru dvs. Vă 
rugăm să scrieţi numărul dvs. de asigurare socială canadiană pe orice fotocopii pe care ni le trimiteţi.

Protejarea informaţiilor personale

Informaţiile pe care le furnizaţi sunt colectate în baza legislaţiei privind Planul de pensii din Canada în vederea 
determinării eligibilităţii dvs. pentru prestaţii. Numărul de asigurare socială (NAS) este colectat în baza 
secţiunii 52 a Reglementărilor privind Planul de pensii din Canada şi în conformitate cu Directiva privind NAS 
a Secretariatului Consiliului de trezorerie ca utilizator autorizat al NAS. NAS va fi folosit pentru a asigura 
identificarea exactă a unei persoane astfel încât veniturile contribuabile să poată fi înregistrate în mod corect, 
permiţând astfel calcularea exactă a prestaţiilor şi drepturilor. NAS va fi, de asemenea, folosit în vederea 
verificării veniturilor cu Agenţia Veniturilor a Canadei pentru a vă oferi servicii mai bune şi a minimiza 
duplicarea serviciilor guvernamentale. 

Trimiterea acestei cereri este voluntară. Cu toate acestea, dacă refuzaţi să oferiţi informaţiile personale, 
Ministerul Resurselor Umane şi Dezvoltării Aptitudinilor al Canadei – (HRSDC)  nu va putea procesa cererea 
dvs.
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Informaţiile pe care le oferiţi pot fi folosite sau dezvăluite în scopuri de analiză a politicilor, de cercetare sau 
evaluare. Pentru a efectua aceste activităţi, diverse surse de informare care sunt sub custodia şi controlul 
HRSDC pot fi puse în legătură. Cu toate acestea, aceste utilizări sau dezvăluiri adiţionale ale informaţiilor dvs. 
personale nu vor duce niciodată la luarea unei decizii administrative în privinţa dvs. (precum o decizie privind 
dreptul dvs. la o prestaţie).

Informaţiile pe care le furnizaţi pot fi împărţite cu HRSDC, cu orice instituţie federală, autoritate provincială sau 
organism public instituit în baza unei legi provinciale cu care Ministrul HRSDC poate să fi încheiat un acord 
sau cu părţi terţe neguvernamentale în scopul administrării Planului de pensii din Canada, a altor legi ale 
Parlamentului şi legi federale sau provinciale, precum şi în scopuri de analiză a politicilor, de cercetare sau 
evaluare. Informaţiile pot fi împărţite cu guvernele altor ţări în conformitate cu acordurile privind administrarea 
reciprocă sau funcţionarea legii respective şi a Planului de pensii din Canada.

Informaţiile dvs. personale sunt administrate în conformitate cu Planul de pensii din Canada şi cu Legea 
privind confidenţialitatea informaţiilor personale. Aveţi dreptul de a avea acces la informaţiile dvs. personale şi 
de a le proteja. Acestea vor fi deţinute în Banca de informaţii personale a  HRSDC PPU 146. Instrucţiunile 
privind obţinerea acestor informaţii sunt prezentate în publicaţia guvernului cu numele Sursă de informaţii, 
care este disponibilă la următoarea adresă de internet: www.infosource.gc.ca. Sursa de informaţii poate fi 
accesată şi pe internet la orice centru al Service Canada.
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Canada
Ghid pentru completarea unei cereri de alocaţie pentru copii conform
Planului de pensii din Canada în baza Acordului de securitate socială între Canada şi România
Dacă:
- doriţi să depuneţi cerere de alocaţie pentrucopiii orfani conform Planului de pensii din Canada sau de alocaţie pentru copiii contribuabililor cu dizabilităţi; şi
- aveţi vârsta de 18 ani sau mai mult, dar sub 25 de ani, şi urmaţi cursurile la zi ale unei şcoli sauuniversităţi, 
trebuie să completaţi o „Cerere de alocaţie pentru copii conform Planului de pensii din Canada în baza
Acordului de securitate socială între Canada şi România”.
Acest ghid a fost realizat pentru a vă ajuta să completaţi formularul de cerere. Vă rugăm să citiţi cu atenţie
ghidul şi să urmaţi instrucţiunile furnizate. Pentru a lua în considerare cererea dvs. cât mai curând posibil, Service Canada trebuie să deţină toate informaţiile solicitate în formularul de cerere. Cu cât formularul este completat mai exact, cu atât mai bine vă putem ajuta.
This guide is also available in English under the title 
Guide for Completing an Application for Canada Pension Plan Child's Benefits under the Agreement on Social Security between Canada and Romania.
Ce guide est également offert en français sous le titre 
Guide pour remplir une demande de prestations d'enfant du Régime de pensions du Canada en vertu de l'Accord de sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie.
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Pensie de urmaş pentru copiii orfani conform Planului de pensii din Canada
Un copil aflat în întreţinerea unui contribuabil decedat se poate califica pentru pensia de urmaş pentru copii
orfani dacă are:
- sub 18 ani; sau
- între 18 şi 25 de ani, şi urmează cursurile la zi ale unei şcoli sau universităţi; şi 
în cazul în care contribuabilul decedat:
- a contribuit la Planul de pensii din Canada pe orice perioadă de la înfiinţarea acestuia în 1966; şi 
- a contribuit la Planul de pensii din Canada sau la sistemul de securitate socială din România (de la înfiinţarea Planului de pensii din Canada în 1966) pe o perioadă minimă (care poate varia între trei şi zece ani, în funcţie de vârsta contribuabilului la momentul decesului).
Alocaţia pentru copiii contribuabililor cu dizabilităţi conform Planului de pensii din Canada
Un copil aflat în întreţinerea unui contribuabil cu dizabilităţi se poate califica pentru alocaţia pentru copiii
contribuabililor cu dizabilităţi dacă are:
- sub 18 ani; sau
- între 18 ani şi 25 de ani, şi urmează cursurile la zi ale unei şcoli sau universităţi; şi
în cazul în care contribuabilul cu dizabilităţi:
- are vârsta sub 65 de ani;
- prezintă dizabilităţi în sensul Planului de pensii din Canada. (Dizabilitatea trebuie să fie una fizică sau mentală, severă şi de durată. „Severă” înseamnă că acesta nu poate avea o ocupaţie productivă în mod substanţial şi regulat; „de durată” înseamnă că dizabilitatea poate continua pe o perioadă de timp îndelungată şi poate avea durată nedefinită, sau poate duce la deces);
- a contribuit la Planul de pensii din Canada pe orice perioadă de la înfiinţarea acestuia în 1966; şi
- a contribuit la Planul de pensii din Canada sau la sistemul de securitate socială din România timp de patru din cei şase ani imediat anteriori apariţiei dizabilităţii, sau timp de trei din cei şase ani imediat anteriori apariţiei dizabilităţii în cazul în care există cel puţin 25 de ani de plată a contribuţiilor.
Completarea formularului de cerere
Corespondenţa trimisă de Service Canada referitoare la cererea dvs. va fi scrisă în limba engleză sau
franceză, în funcţie de preferinţele dvs. În partea de sus a formularului, în spaţiul prevăzut în acest scop, vă
rugăm să indicaţi limba în care doriţi să primiţi această corespondenţă.
Secţiunea A - Informaţii despre contribuabil
Întrebările 1-3
Informaţiile solicitate la întrebările 1-3 se referă la contribuabilul la Planul de pensii din Canada; în cazul în
care dvs.:
- solicitaţi pensie de urmaş pentru copiii orfani, informaţiile furnizate se referă la contribuabilul decedat;
- solicitaţi alocaţia pentru copiii contribuabililor cu dizabilităţi, informaţiile furnizate se referă la contribuabilul cu dizabilităţi;
Secţiunea B - Informaţii despre copilul contribuabilului
Întrebările 4-8
Informaţiile solicitate la întrebările 4-8 se referă la persoana care depune cererea pentru alocaţia pentru copii.
Trebuie să completaţi răspunsurile la aceste întrebări cu numele şi adresa dvs.
Întrebarea 4A
Vă rugăm să furnizaţi numărul dvs. de asigurare socială canadiană (dacă este cazul). 
 
Pentru a răspunde la întrebarea 6 este necesară adresa dvs. curentă de domiciliu. Dacă doriţi să primiţi corespondenţa referitoare la cererea dvs., precum şi plata alocaţiei, la o adresă diferită, vă rugăm să furnizaţi această adresă ca răspuns la întrebarea 7; în caz contrar, treceţi la întrebarea 8.
Întrebarea 8
Vă rugăm să indicaţi data naşterii dvs. şi să trimiteţi certificatul dvs. de naştere.
Întrebarea 9
Vă rugăm să indicaţi dacă aţi depus o cerere pentru sau aţi primit prestaţii de la Planul de pensii din Canada
sau din Quebec. Dacă răspunsul dvs. este „Da”, vă rugăm să furnizaţi numărul de asigurare socială pe baza căruia aţi depus cereri pentru prestaţii sau le-aţi primit. Un copil poate primi până la două alocaţii fixe conform Planului de pensii din Canada dacă ambii părinţi au contribuit la Planul de pensii din Canada şi sunt decedaţi sau au dizabilităţi şi dacă sunt satisfăcute toate condiţiile de eligibilitate pentru ambele alocaţii.
Întrebarea 10
Vă rugăm să indicaţi dacă sunteţi copilul natural sau adoptat legal al contribuabilului. Dacă sunteţi adoptat
legal, indicaţi data adopţiei.
Secţiunea C - Declaraţia copilului
Prin semnarea cererii, atestaţi veridicitatea informaţiilor furnizate în aceasta. Trebuie să înştiinţaţi Service
Canada cu privire la orice modificări care ar putea afecta eligibilitatea dvs. pentru prestaţie, cum ar fi
întreruperea studiilor la zi la şcoală sau universitate. De asemenea, autorizaţi instituţia competentă din
România să furnizeze către Service Canada informaţii care ar putea afecta dreptul dvs. la prestaţiile din
Canada pe care le solicitaţi.
NOTĂ: Dacă faceţi o declaraţie falsă sau care induce în eroare, aţi putea fi supus unei sancţiuni
administrative pecuniare şi plăţii dobânzilor, dacă este cazul, în conformitate cu Planul de Pensii Canada sau
puteţi fi acuzat de o infracţiune. Orice prestaţii pe care le-aţi primit sau obţinut la care nu aveaţi niciun drept vor
trebui rambursate.
Completarea declaraţiei de frecventare a unei şcoli sau universităţi
Secţiunea A - A se completa de către elev/student
Întrebarea 1
Vă rugăm să indicaţi numărul de asigurare socială canadiană al contribuabilului.
Întrebarea 2
Vă rugăm să furnizaţi numărul dvs. de asigurare socială canadiană (dacă este cazul).
Întrebările 6-9
Informaţiile furnizate la întrebările 6-9 se referă la înscrierea dvs. în învăţământul şcolar sau universitar şi sunt
necesare pentru a determina dacă sunteţi sau nu eligibil pentru alocaţie.
 
Prin semnarea declaraţiei, atestaţi veridicitatea informaţiilor furnizate în cerere; vă asumaţi obligativitatea de a
înştiinţa Service Canada în cazul în care întrerupeţi sau absolviţi studiile şcolare sau universitare şi autorizaţi
şcoala sau universitatea să furnizeze informaţii referitoare la înscrierea şi prezenţa dvs. către Service Canada.
Secţiunea B - A se completa de reprezentantul şcolii sau universităţii
Această secţiune trebuie să fie completată de reprezentantul şcolii sau universităţii şi trebuie să fie semnată de
un reprezentant autorizat. Numele şi adresa şcolii sunt necesare în cazul în care şcoala trebuie contactată
pentru informaţii suplimentare.
Copii autentificate ale documentelor originale
Este mai bine să trimiteţi copii autentificate ale documentelor în loc de documente originale. Dacă alegeţi să
trimiteţi documente originale, trimiteţi-le prin poştă recomandată. Vă vom returna documentele originale.
Acceptăm fotocopia unui document original numai dacă aceasta este lizibilă şi dacă este o copie exactă şi
autentificată a originalului. Puteţi solicita autentificarea fotocopiilor dvs. următoarelor persoane:
-  Contabil
-  Şef de trib amerindian
-  Angajatul unui centru Service Canada care acţionează în calitate oficială
-  Antreprenor de pompe funebre
-  Judecător de pace
-  Avocat
-  Magistrat
-  Managerul unei instituţii financiare
-  Personal din domeniul medical şi sanitar: asistent, medical, asistent medical licenţiat, chiropractician,dentist, doctor, farmacist, oftalmolog, optometrist, psiholog 
-  Membru al Parlamentului sau personalului acestuia
-  Membru al Legislaturii Provinciale sau personalului acestuia
-  Preot al unei religii
-  Funcţionar municipal
-  Notar
-  Reprezentant al unui departament al guvernuluifederal sau al guvernului provincial, sau al unei agenţii guvernamentale
-  Oficial al unei ambasade, al unui consulat sau al unei înalte comisii
-  Oficial al unei ţări cu care Canada a încheiat un acord reciproc de securitate socială
-  Ofiţer de poliţie
-  Diriginte de poştă
-  Inginer profesionist
-  Asistent social
-  Profesor
Persoanele care autentifică fotocopii trebuie să compare documentul original cu fotocopia, să specifice funcţia
oficială sau titlul postului ocupat, să semneze şi să îşi scrie numele cu litere de tipar, să menţioneze numărul
de telefon şi să indice data la care a fost autentificat documentul
De asemenea, trebuie să scrie următoarea declaraţie pe fotocopie: Această fotocopie este o copie exactă a
documentului original, care nu a fost modificat în niciun fel.
Dacă un document prezintă informaţii pe ambele feţe, ambele feţe trebuie copiate şi autentificate. Nu puteţi
autentifica dvs. fotocopii ale propriilor documente şi nu puteţi cere unei rude să facă acest lucru pentru dvs. Vă
rugăm să scrieţi numărul dvs. de asigurare socială canadiană pe orice fotocopii pe care ni le trimiteţi.
Protejarea informaţiilor personale
Informaţiile pe care le furnizaţi sunt colectate în baza legislaţiei privind Planul de pensii din Canada în vederea
determinării eligibilităţii dvs. pentru prestaţii. Numărul de asigurare socială (NAS) este colectat în baza
secţiunii 52 a Reglementărilor privind Planul de pensii din Canada şi în conformitate cu Directiva privind NAS a Secretariatului Consiliului de trezorerie ca utilizator autorizat al NAS. NAS va fi folosit pentru a asigura identificarea exactă a unei persoane astfel încât veniturile contribuabile să poată fi înregistrate în mod corect, permiţând astfel calcularea exactă a prestaţiilor şi drepturilor. NAS va fi, de asemenea, folosit în vederea verificării veniturilor cu Agenţia Veniturilor a Canadei pentru a vă oferi servicii mai bune şi a minimiza
duplicarea serviciilor guvernamentale. 
Trimiterea acestei cereri este voluntară. Cu toate acestea, dacă refuzaţi să oferiţi informaţiile personale,
Ministerul Resurselor Umane şi Dezvoltării Aptitudinilor al Canadei – (HRSDC)  nu va putea procesa cererea dvs.
Informaţiile pe care le oferiţi pot fi folosite sau dezvăluite în scopuri de analiză a politicilor, de cercetare sau
evaluare. Pentru a efectua aceste activităţi, diverse surse de informare care sunt sub custodia şi controlul
HRSDC pot fi puse în legătură. Cu toate acestea, aceste utilizări sau dezvăluiri adiţionale ale informaţiilor dvs.
personale nu vor duce niciodată la luarea unei decizii administrative în privinţa dvs. (precum o decizie privind
dreptul dvs. la o prestaţie).
Informaţiile pe care le furnizaţi pot fi împărţite cu HRSDC, cu orice instituţie federală, autoritate provincială sau
organism public instituit în baza unei legi provinciale cu care Ministrul HRSDC poate să fi încheiat un acord
sau cu părţi terţe neguvernamentale în scopul administrării Planului de pensii din Canada, a altor legi ale
Parlamentului şi legi federale sau provinciale, precum şi în scopuri de analiză a politicilor, de cercetare sau
evaluare. Informaţiile pot fi împărţite cu guvernele altor ţări în conformitate cu acordurile privind administrarea
reciprocă sau funcţionarea legii respective şi a Planului de pensii din Canada.
Informaţiile dvs. personale sunt administrate în conformitate cu Planul de pensii din Canada şi cu Legea
privind confidenţialitatea informaţiilor personale. Aveţi dreptul de a avea acces la informaţiile dvs. personale şi de a le proteja. Acestea vor fi deţinute în Banca de informaţii personale a  HRSDC PPU 146. Instrucţiunile privind obţinerea acestor informaţii sunt prezentate în publicaţia guvernului cu numele Sursă de informaţii, care este disponibilă la următoarea adresă de internet: www.infosource.gc.ca. Sursa de informaţii poate fi accesată şi pe internet la orice centru al Service Canada.
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