Guernsey Police
Disclosure & Vetting Unit
C/O Guernsey Border Agency
New Jetty
White Rock
St Peter Port
Guernsey
GY1 2LL

GUERNSEY POLICE
BASIC DISCLOSURE

Tel (01481) 741462

PIEPRASĪJUMS POLICIJAS PĀRBAUDES SERTIFIKĀTA PAMATIZZIŅAI
(Veidlapa jāaizpilda pilnībā pieteikuma iesniedzējam)
Lūdzu, aizpildīt veidlapu DRUKĀTIEM BURTIEM.
Ja Jums rodas jautājumi par šīs veidlapas aizpildīšanu, lūdzu, sazinieties ar Gērnsijas policijas izziņošanas un pārbaudes nodaļu
(01481) 741462
Jus personīgi ierodoties the New Jetty. Dokumentu iesniegšana un sagatavoto izziņu saņemšana tiek veikta - katru darba dienu
(no pirmdienas līdz piektdienai) no plkst. 08.45 līdz plkst. 16:00.
Pieprasījuma iesniegšanas brīdī ir jāmaksā £20. To var apmaksāt ar skaidru naudu, čeku (kas maksājams States of Guernsey) vai
kredītkarti / karti. Tiks izsniegta kvīts. Dokumentus iesniedzot un saņemot izziņu, personai ir jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments (oriģināls) pase, Channel Island / UK auto vadītāja apliecība (ar datorizētu fotogrāfiju, Lielbritānijas pilsoņa karte vai ES
nacionālās identitātes karte).
PIEZĪME. - Pamatizziņa neatklāj jūsu izdzēstos un / vai brīdinājumus, un tādēļ tā nav piemērota vīzu / imigrācijas mērķiem vai
citiem mērķiem. Ja jums ir nepieciešams pilnīgs Jūsu notiesājošo spriedumu un / vai brīdinājumu saraksts (vai dokuments, kas
apliecina šādu pārbaudi), lūdzu, jautājiet padomu

A Sadaļa: Pieteikuma iesniedzēja dati
Tituls

kungs / kundze / kundze / kundze / cits

Uzvārds
Uzvārds dzimšanas brīdī
F Vārds (-i)orename(s) in
Full
Visi iepriekšējie vārdi
Dzimšanas datums

Dzimšanas vieta
Pilsēta un novads /
valsts

Dzimums

E-pasts

Dzīvesvietas vai
uzturēšanās vietas
adrese.

Pasta kods

Šai adresei ir jāsakrīt ar jūsu ID

Telefona numurs

Mob. numurs

Pasta adrese sertifikāta
saņemšanai (ja atšķiras
no iepriekš minētās):
Lūdzu, izlasiet un parakstiet pieteikuma deklarācijas un piekrišanas sadaļu, kas atrodama uz šīs veidlapas!

Lūdzu, ņemiet vērā

 Apstrāde var ilgt 4 nedēļas.
 Dati tiks nosūtīti uz adresi, kas norādīta uz otrās lapas.
 Šajā veidlapā sniegto informāciju var izmantot, lai atjauninātu Gērnsijas policijas rīcībā esošos ierakstus.
B iedaļa: Deklarācija
Es varu apstiprināt, ka informācija, ko esmu sniedzis, lai pamatotu šo pieteikumu, ir pilnīga un patiesa un saprot, ka apzināti šim
mērķim sniedzot nepatiesu paziņojumu, ir noziedzīgs nodarījums.
Es saprotu, ka informācijas izpaušana tiks veikta visstingrākajā konfidencialitātē un ievēros Likuma par datu aizsardzību (Guernsey
Bailiwick) 2017. gada likumu un Likuma par likumpārkāpēju rehabilitāciju (Guernsey likums) 2002. gads.

Paraksts: ________________________________________________ Datums: ______________________________

Ja pieteikuma iesniedzējs ir jaunāks par 16 gadiem, vecāku vai aizbildņa piekrišana ir nepieciešama, lai ļautu Gērnsijas policijai
apstrādāt šo informāciju.

Vecāku vai aizbildņu autorizācija

Paraksts: ____________________________________________________

Vārds Uzvārds: _______________________________________________

Datums:_____________________________________________________
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