Wydział Policji Guernsey
Dział Wydawania Zaświadczeń i
Weryfikacji
C/O Guernsey Border Agency
New Jetty
White Rock
St Peter Port
Guernsey
GY1 2LL

POLICJA GUERNSEY
Zaświadczenie o karalności

Tel (01481) 741462

Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o karalności
(Wniosek w całości wypełnia wnioskodawca)
Wniosek wypełnić należy DRUKOWANYMI literami.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wypełnienia poniższego wniosku należy skontaktować się z Działem Wydawania
Zaświadczeń i Weryfikacji Policji Guernsey pod numerem (01481) 741462.
Wniosek należy złożyć osobiście w Punkcie Wydawania Zaświadczeń i Weryfikacji New Jetty w godzinach 08.45 – 16.00 od
poniedziałku od piątku.
Wraz ze złożeniem wniosku należy dokonać opłaty wysokości £20. Opłaty można dokonać gotówką, czekiem (zaadresowanym to
Stanu Guernsey) lub dokonując płatności kartą kredytową/debetową. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie wpłaty.
Wnioskodawca zostanie poproszony o przedstawienie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokument ten
może być w formie paszportu, prawa jazdy wydanego na Wyspach Normandzkich/w Wielkiej Brytanii (jeśli zawiera ono cyfrowe
zdjęcie), dowodu obywatela Wielkiej Brytanii lub dowodu osobistego wyrobionego w kraju Unii Europejskiej.
UWAGA – Podstawowe zaświadczenie o karalności nie zwiera przestępstw zatartych/ upomnień i z tego względu zaświadczenie o
karalności nie może być użyte w celach imigracyjnych, wyrobu wizy i innych. Jeżeli wystąpi potrzeba posiadania zaświadczenia
ilustrującego wszystkie przestępstwa/upomnienia (lub dokumentu potwierdzającego, iż dokonana została weryfikacja wszystkich
przestępstw) należy skontaktować się z wydziałem w celu uzyskania dalszych informacji.

Część A: Dane wnioskodawcy
Tytuł

Pan / Pani /Panna/ Inne

Nazwisko
Nazwisko po
urodzeniu
Pełne Imię/Imiona
Poprzednie Imiona
Nie wymienione w
rubrykach powyzej

Data urodzenia

Miejsce
urodzenia
Miasto & Kraj

Płeć

Email

Aktualny adres
Adres powinien zgadzać się z
tym na dowodzie

Kod pocztowy

Numer kontaktowy

Telefon
komórkowy

Adres pocztowy do
wydania
zaświadczenia (jeśli
inny niż podany
wyżej):

Wnioskodawca proszony jest o przeczytanie oraz podpisane poniżej deklaracji oraz zgody zawartej poniżej.

Uwaga

 Przetworzenie oraz wydanie zaświadczenia może potrwać do 4 tygodni.
 Zaświadczenie zostanie wysłane na adres pocztowy podany wyżej.
 Informacje zwarte we wniosku mogą zostać wykorzystane do aktualizacji danych Wydziału Policji Guernsey.
Część B: Deklaracja
Ja, poniżej podpisany potwierdzam, iż podane przeze mnie informacje są kompletne i prawdziwe. Zdaję sobie również sprawę, iż
intencjonalne podanie nieprawdziwych informacji jest przestępstwem.
Rozumiem, iż zaświadczenie zostanie przygotowane w sposób poufny zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
(Baliwat Guernsey), 2017 oraz Prawem Rehabilitacji Przestępców (Baliwat Guernsey),2002.

Podpis: _________________________________________________ Data: ________________________________

Podpis rodzica/opiekuna prawnego wymagany jest w przypadku wnioskodawców poniżej 16tego roku życia.

Autoryzacja Rodzica lub Opiekuna Prawnego

Podpis: _____________________________________________________

Imię i Nazwisko: ______________________________________________

Data: _______________________________________________________

Wypełnia Urząd:
Unique No

Checks

Number

Received

Dispatched

Initials

Date

Local

No Trace/NAT

NICHE

Spent Only

PNC

Unspent
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