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

PEDIDO DE DIVULGAÇÃO DE POLÍCIA BÁSICA
(Formulário a ser preenchido por completo pelo candidato)
Por favor, preencha este formulário usando letras maiúsculas.
Se você tem alguma dúvida sobre a conclusão deste formulário, por favor, entre em contato com a Divulgação e a Verificação da
Polícia de Guernsey (01481) 741462.
Você precisa comparecer ao balcão do Serviço de Disclosure & Vetting no New Jetty pessoalmente entre as 08.45 e as 16:00 horas
de segunda a sexta-feira.
A cobrança de £20 Libras é paga no momento de fazer o pedido. Pode ser pago em dinheiro, cheque (pago aos Estados de Guernsey)
ou cartão de crédito / débito. Um recibo será emitido. Você será solicitado a produzir identificação pessoal fotográfica adequada
na forma de um Passaporte, uma Licença de Condução as Ilhas Canais / UK (com uma fotografia computadorizada), um Cartão de
Cidadão do Reino Unido ou um Cartão de Identidade Nacional da UE.
ANOTAR - Uma Divulgação Básica não lista as suas convicções e / ou cauções gastas e, como tal, não é adequada para fins de visto
/ imigração ou outros fins. Se você precisar de uma lista completa das suas convicções e / ou cauções (ou um documento declarando
que tal verificação foi realizada) por favor, peça conselhos.

Seção A: detalhes do candidato
Título

Sr / Sra / Srta / de outros

Sobrenome
Sobrenome de
nascimento
Nome (s) próprio (s)
Qualquer nome
antigo nome (Outros
que não estam acima
mencionados)
Lugar de Nascimento
(Cidade e Paróquia)

Email

Data de
nascimento
Sexo

Morada atual
Código postal
Contate o número de
telefone

Número
de telemóvel

Endereço postal para
certificado (se
diferente de cima)

Por favor, leia e assine a seção de declaração e consentimento do pedido, encontrado no verso deste formulário.

Por favor anotar

 Divulgaçãos básicas podem levar até 4 semanas para processar
 Será postado no endereço fornecido.
 Os detalhes fornecidos neste formulário podem ser usados para atualizar os registros mantidos pela Polícia de
Guernsey.

Seção B: Declaração
Eu posso confirmar que as informações que eu dei em apoio a esta aplicação são completas e verdadeiras e entendo que
conscientemente fazer uma declaração falsa para este fim é uma ofensa criminal.
Entendo que a divulgação será feita com a máxima confidencialidade e cumprirá a Lei de Proteção de Dados (Bailiwick of Guernsey)
de 2017 e a Lei de Reabilitação de Delinqüentes (Bailiwick of Guernsey) de 2002.

Assinado:________________________________________________ Data: ________________________________

Se o candidato tiver menos de 16 anos de idade, será necessário a autorização dos pais ou responsável para permitir que a Polícia
de Guernsey processe esta divulgação.

Parente or Autorização do Tutor

Assinatura: __________________________________________________

Nome completo: ______________________________________________

Data: _______________________________________________________

Apenas para uso em escritório
Unique Number

Checks

Number

Received

Dispatched

Initials

Date

Local

No Trace/NAT

NICHE

Spent Only

PNC

Unspent
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