Co to jest Prośba o Dannych
Pod Sekcją Data Protection (Bailiwick of Guernsey) Law, 2017
(the ‘Law’), i Sekcji 13 Data Protection (Law Enforcement i
Related Matters) (Bailiwick of Guernsey) Ordinance, 2018
(the ‘Ordinance’) osobay mogą się dowiedzieć czy jakiekolwiek informacje są trzymane o nich przez organizacje i są w
stanie poprosić o kopię tych informacji.
To jest znane jako prawo dostępu, i jego wykonanie jest
złożenie Prośby o Udostępienie Danych (n.p. złożenie
prośby o kopię tych informacji) do organizacji która je posiada.
Z zastrzeżeniem pewnych wyątków, masz prawo wiedzieć
jakie są informacje trzymane o Tobie. Celem, Udostępienia
Danych jest to żeby potwierdzić że dane które my posiadamy
są dokładne i trzymamy je w sposób zgodny z prawem.
W celu uzyskania dostępu do posiadanych informacji przez
Guernsey Police lub Guernsey Border Agency (włanczając
Customs i Excise i Imigrację oraz Nationality Services),
powinienneś złożyć prośbę do Bailiwick Guernsey Law Enforcement.
Nie ma opłaty za Udostępienie Dannych ale opłata administracyjna może być zastosowana jeżeli więcej niż jedna kopia
jest wymagana.
Prawo Rozporzadzenia wymaga od nas odpowiedzi dla Ciebie
w ciagu 30 dni od otrzymania twojej aplikacji, dowód
tożsamości i wystarczające dane są potrzebne w spełnieniu
twojej prośby. W ograniczonych okolicznościach, i
zawiłościach twojej prośby, czas może być przedłużony na
kolejne 2 miesiące. Gdzie to dotyczy, będziesz poinformowany w ciagu 30 stu din od złożenia aplikacji.
Bailiwick Guernsey Law Enforcement wspiera twoje prawo
żeby mieć dostęp do twoich informacji ale dostęp może być
niemożliwy w niektórych okolicznościach. Niektóre wyjątki są
zastosowane w Prawie i Rozporządzaniu.
Głównym
przykładem w związku z informacjami trzymanymi przez
Guernsey Police lub Guernsey Border Agency gdzie informacje są trzymane dla Law Enforcement i wydanie tych informacji może być szkodliwe. Na przykład wydanie informacji
które identifikują inne osoby może być nie wydane. Chyba że
te osoby wydają zgodę.

Ewidencje Charakteru/Ujawnienie
Skazujacych i Zatrudnienia

Wyroków

Prośba o udostępienie dannych Nie da ci “Świadectwa Dobrego Zachowania”. Żadna organizacja lub agencja w Guernsey nie jest w stanie dać ci takie Świadectwo.
Dla większości pracodawców Rehabilitacja Przestępców (Bailiwick of Guernsey) Law, 2002 jest wystarczająca i nie ma
potrzeby ujawnienia “wydania” wyroków i ostrzeżeń. To
znaczy że w większości wypadków Prośba O Udostępienie
Dannych będzie niedopowiednia w celu zabezpieczenia
zatrudinienia i nie powinna być użyta w takim wypadku.
Jeśli tylko potrzebujesz informacje o nie wydanych wyrokach
skazujących w celu zabespieczenia zatrudnienia powinnieneś
starać się o Basic Disclosure. Jeśli potrzebujesz informacji
poza granicami Guernsey, powinnieneś poprosić o Guernsey
Police Clearance Certificate
Aplikacje o Vizę lub inne imigracyjne documenty mogą potrzebować pełną listę wykroczeń/ostrzeżeń ponieważ nasza
Legislacja Rehabilitacji i Wykroczeń może być nierozpoznana
w innych krajach. Proszę się odnieść do strony na odwrocie
po więcej informacji i potrzebach związanych z
Vizą/Imigracjią.

Jak Złożyć Prośbę o Podanie Dannych
Najlepiej jest wypełnić formularz aplikacji który zawiera
wszystkie informacje które są potrzebne żeby pomóc nam
odpowiedzieć poprawnie na twoją prośbę.
Twoja Aplikacja powinna być zwrócona do Guernsey Law
Enforcement, z dowodem identyfikacyjnym i może być
złożona:
personalnie do Disclosure & Vetting Service, Biuro
New Jetty pomiędzy 08.45 a 16.00 od Poniedziałku
do Piątku
pocztą (adres na początku ulotki)
email do InfoRequests@guernsey.pnn.police.uk
Sekcja 1 formularza prosi o podanie: imię, poprzednie
imiona, adres, miejsce i datę urodzenia żeby nam pomóc
potwierdzić twoją identyfikację i sprawdzić dokumentację.
Żeby się upewnić że posiadane informacje są bezpieczne,
musimy być pewni że ty jesteś tą sobą za którą się podajesz.
W tym celu, ty zostaniesz poproszony o podanie jednej lub
dwie formy identyfikacyjne:
Jedna zawierająca twoje imię, datę urodzenia i fotografię:
o Passport
o
Prawojazdy
o Student Card
o EU National Identity Card
o UK Citizen Card
i, jeżeli wysyłasz dokumentację pocztą lub email a nie personalnie, dokument datowany przez ostatnie trzy miesiące z
teraźniejszym adresem:
=rachunek bankowy raport
=świadectwo z twoją potografią ID
Finansowe detale mogą być zablokowane jeśli chcesz. Adres
powinien być taki sam jaki podałeś w Sekcji 1 tego formularza aplikacji. Fotokopie są akceptowane.Kiedy podasz swoja
aplikację, będzie ona sprawdzona, żeby się upewnić że została wypełniona poprawnie.Jeżeli podasz aplikację personalnie twoje ID i aplikacja będą skopiowane i trzymane przez
trzy lata. Informacje podane związane z aplikacją będą użyte
żeby spełnić twoją prośbę także aktualne dane będą
trzymane na naszym systemie dla egzekwowanego prawa
jeżeli będą potrzebne.

Dane Precyzji i Twoje Dane Pawa Ochronne

Ostrożność będzie wzięta pod uwagę żeby się upewnić że
dane na Prośę o Udostępienie Dannych są tobie oddane.
Aby w tym pomóc jest ważne żebyś podał jak najwięcej informacji jak składasz podanie, specjalnie podać inne imiona
użyłe w przeszłości, (panieńskie imię) lub poprzednie
zamężne imiona.
Jeśli wierzysz że ujawnienie które dostałeś jest niepoprawne
lub że informacje nie są twoje proszę skontaktuj się z Disclosure & Vetting Unit.
Starania będą wzięte pod uwagę żeby się upewnić że błędy
są poprawione i wytłumaczone dlaczego dane znajdują się na
twojej diskrecji.
Część Prośby o Udostępienie Dannych ma na celu żeby
zidentyfikować czy dane które my posiadamy są aktualne i
żebyś ty wiedział że informacje które my posiadamy są
trzymane zgodnie z prawem.
O więcej informacji o twich danych, Prawa Ochronnego i jak
Law Enforcement zarządza twoimi informacjami, proszę się
skontaktować z Fair Processing Notice dla Guernsey Police i
Guernsey Border Agency które można znaleźć na
www.guernsey.police.uk

WAŻNE INFORMACJE
WIZA I EMIGRACJA
ŚWIADECTWO ODPRAWY POLICYJNEJ
Proszę przeczytać kolejne notatki uważnie.
Jeśli potrzeujesz policyjne Świadectwo Odprawy imigracji/vizy wymagane w krajach:







Australia
Belgium
Canada
New Zealand
South Africa
United States of America

Żeby otrzymać Świadectwo Odprawy Policyjnej do wymienionych krajów powyżej bedziesz musiał się odnieść, do
ACROY Criminal Records Office.
Wskazówki, formularze aplikacyjne i FAQ’s może być otrzymane bezpośrednio przez link poniżej:

BAILIWICK GUERNSEY
LAW ENFORCEMENT

UDOSTĘPIENIE DANNYCH
KONTAKT

www.acro.police.uk/police certificates.aspx
Alternatywnie kontaktuj sie ACRO on 0845 60 13 999

Disclosure & Vetting Unit
c/o Guernsey Border Agency
New Jetty
White Rock
St Peter Port
Guernsey
GY1 2LL
Telefon – 01481 741462
Licznik Godzin :- 08.45 – 16.00
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