Censo de 2020
e sigilo
Suas respostas ao Censo de 2020 estão seguras e protegidas
pela legislação federal. Suas respostas são utilizadas apenas para
a produção de estatísticas – elas não podem, de forma alguma,
ser utilizadas contra você. Pela legislação, todas as respostas às
pesquisas em domicílios e empresas da Agência do Censo são
mantidas em sigilo completo.

Responda ao Censo de 2020 para construir o futuro.

A lei é clara –
nenhuma informação
pessoal pode ser
compartilhada.

Responder ao censo ajuda as comunidades a receberem as
verbas de que precisam e também ajuda as empresas a tomarem
decisões amparadas por dados que fazem a economia crescer.
Os dados do censo afetam a nossa vida diária, fornecendo
informações para que decisões importantes sejam tomadas com
relação a verbas para serviços e infraestrutura na sua comunidade,
incluindo atendimento médico, centros para idosos, empregos,
representação política, estradas, escolas e empresas. Mais de
US$ 675 bilhões em recursos federais são enviados aos estados e
comunidades locais todos os anos, com base nos dados do censo.

Conforme o Título 13
do Código dos EUA, a
Agência do Censo não
pode divulgar nenhuma
informação identificável
sobre indivíduos,
domicílios ou empresas,
nem mesmo para agências
de imposição da lei.

Suas respostas ao censo estão seguras e protegidas.
É exigido por lei que a Agência do Censo proteja todas as
informações pessoais coletadas e que as mantenha estritamente
confidenciais. A Agência do Censo só pode utilizar suas respostas
para produzir estatísticas. Na verdade, todos os funcionários
da Agência do Censo fazem um juramento vitalício de proteger
as suas informações pessoais. Suas respostas não podem ser
utilizadas para a imposição da lei ou para identificar se você está
qualificado a receber benefícios do governo.

Por lei, suas respostas não podem ser utilizadas
contra você.
Por lei, suas respostas não podem ser utilizadas, de forma alguma,
contra você por nenhum órgão governamental ou tribunal: não
podem ser utilizadas pela Agência Federal de Investigação
(FBI), nem pela Agência Central de Inteligência (CIA), nem pelo
Departamento de Segurança Nacional (DHS) e nem mesmo pela
Agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em
inglês). A legislação exige que a Agência do Censo mantenha as
suas informações em sigilo e utilize as suas respostas apenas na
produção de estatísticas.
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A lei declara que a
informação coletada só
pode ser utilizada para
propósitos de estatísticas,
e nenhum outro fim.
Para embasar pesquisas
históricas, o Título 44 do
Código dos EUA permite
que a Administração dos
Arquivos e Registros
Nacionais divulgue
registros do censo somente
após 72 anos.
Todos os funcionários da
Agência do Censo fazem
um juramento vitalício de
proteger suas informações
pessoais e qualquer violação
será seguida de uma multa
de até US$ 250 mil e/ou até
cinco anos de prisão.

Não existem exceções.
A legislação exige que a Agência do Censo mantenha o sigilo
das informações de todas as pessoas. Por lei, suas respostas não
podem ser utilizadas contra você, de modo algum, por nenhuma
agência governamental ou tribunal. A Agência do Censo nunca
compartilhará as suas respostas individuais com agências de
imigração ou agências de imposição da lei, e tampouco permitirá
que essas respostas sejam utilizadas para identificar se você está
qualificado a receber benefícios do governo. O Título 13 deixa
bem claro que os dados que coletamos só podem ser utilizados
para fins estatísticos. Não podemos permitir que sejam utilizados
para qualquer outra coisa, incluindo a imposição da lei.

A escolha é sua: você pode responder de forma
segura pela internet, por correio ou pelo telefone.
Você terá a opção de responder pela internet, por correio ou pelo
telefone. Os domicílios que não responderem por uma dessas
formas serão visitados por um recenseador, que coletará as
informações pessoalmente. Independentemente da forma como
você responder, as suas informações pessoais são protegidas
por lei.

Suas respostas online estão seguras contra hackers e
outros ataques cibernéticos.
A Agência do Censo toma precauções rígidas para manter a
segurança das suas respostas dadas pela internet. Todos os
dados enviados pela internet são criptografados para proteger
a privacidade; nosso programa de segurança cibernética atende
aos padrões mais altos e recentes de proteção das informações
pessoais. Uma vez recebidos, os dados são retirados da internet.
Desde o momento em que a Agência do Censo coleta as
respostas, nosso enfoque e obrigação legal é mantê-las seguras.

Assumimos um compromisso com o sigilo.
Na Agência do Censo dos EUA, assumimos o compromisso
absoluto de manter suas respostas confidenciais. Esse
compromisso significa que é seguro fornecer as suas respostas e
que elas serão utilizadas somente para fazer um perfil estatístico
do nosso país e das nossas comunidades.
Saiba mais sobre o programa de proteção de dados e privacidade
da Agência do Censo em www.census.gov/privacy.
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As leis que protegem
as informações
pessoais do censo já
resistiram a desafios.
Em 1982, o Supremo
Tribunal dos EUA confirmou
que até os endereços são
confidenciais e que não
podem ser divulgados
por meio da instrução
processual ou da Lei da
Liberdade de Informação
(FOIA, na sigla em inglês).
Em 2010, o Departamento
de Justiça dos EUA
determinou que a Lei
Patriótica não anula a lei
que protege o sigilo das
respostas individuais do
censo. Nenhum tribunal
pode fazer intimações que
estejam relacionadas a
respostas ao censo.

