Disclosure & Vetting
New Jetty
White Rock
St Peter Port
Guernsey
GY1 2LL
TRABALHAMOS JUNTOS PARA PROTEJER O ARQUIPÉLAGO

SOLICITAÇÃO DE ACESSO POR SUJEITO

Tel (01481) 741462

DIREITO DE ACESSO À SUA INFORMAÇÃO
Secção 15 da Lei de Proteção de Dados de 2017 (Arquipélago de Guernsey)
Secção 13 da Lei de Proteção de Dados (Aplicação da Lei e Assuntos Relacionados)
(Arquipélago de Guernsey) Ordenança de 2018

Esta forma deve ser completadana sua totalidade pelo/a requerente. Por favor use letras MAÍUSCULAS.
Se tiver alguma dúvida sobre como preencher a forma, contacte o Serviço de Disclosure and Vetting on (01481) 741462.
A sua aplicação pode ser entregue em pessoa ou enviada pelo correio. Se o fizer em pessoa, precisa de se apresentar no balcão do
serviço de Disclosure & Vetting Service (Unidade de Divulgação e Verificação) no New Jetty entre as 09.00 e as 15.00 horas, de segunda
a sexta feira.
Será necessário apresentar Identificação Pessoal Fotográfica. Se enviar a aplicação pelo correio, também precisa de enviar uma conta
de um serviço público, extrato de conta bancária, etc. emitido nos últimos três meses e com a sua morada atual. Aceitam-se fotocópias
certificadas de identificação pessoal.

SECÇÃO 1 – DETALHES DO/A REQUERENTE
Título

Mr / Mrs / Miss / Ms / Outro

Ultimo nome
Outro/s nome/s
Nome/s antigo/s
Data de nascimento

Local de
nascimento
Cidade/Província/País

Residência
Deve ser a mesma da sua
identificação

Código Postal

Nr de telefone para
contacto

Email

Se reside na morada acima à menos de dez anos, necessita de notar todas as moradas anteriores, dentro desse período,
na caixa embaixo. Continue numa folha separada se necessário.
Morada

Código Postal
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RESTRICTED when complete

RESTRICTED when complete

SECÇÃO 2 – DADOS PESSOAIS QUE REQUER
Marque a caixa aplicável. Pode requerer todos os tipos de dados com o mesmo requerimento de Acesso por Sujeito.
Dados pessoais guardados nos sistemas da Alfândega de Guernsey
(Guernsey Border Agency (GBA)
Dados guardados pelo Serviço de Proteção da Lei do Arquipélago
(Bailiwick Law Enforcement) relacionados com um incidente/s expecífico/s
Other personal data you believe to be held by Guernsey Police

Complete toda a secção 3
Complete toda a secção 3
Complete toda a secção 3

Dados pessoais guardados no Computador Nacional da Polícia (Police
National Computer (PNC)) e nos sistemas da Polícia de Guernsey,
incluíndo: acusações, condenações, avisos, reprimendas e advertências

SECÇÃO 3 – INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR PARA APOIAR O SEU PEDIDO – SEM DETALHES SUFICIENTES, PODE NÃO SER POSSÍVEL
PROCESSAR O SEU PEDIDO

Se quizer receber os seus dados pessoais em relação a mais do que um incidente, complete por favor a caixa embaixo para
um dos incidentes e dê detalhes de outro/s incidente/s numa folha de papel à parte.
Data do incidente

Hh do incidente (se souber)

O seu envolvimento (por favor marque)
Pessoa que
informou

Suspeito

Vítima

Testemunha

Outro
(explique)

Breves detalhes do incidente

Se o seu veículo esteve envolvido, é favor incluir embaixo a informação requerida:

Marca

Modelo

Côr

Nr de
matrícula

SECÇÃO 4 – DECLARAÇÃO (a ser assinada pelo requerente)
AVISO – Uma pessoa que personifica ou tenta personificar outra poder ser culpada de um delito.
A informação fornecida nesta aplicação está correcta e eu sou a pessoa a quem se refere.

Assinatura ........................................................................................................ Data ..............................................................
Depois de completa, entregue esta forma no Disclosure and Vetting Unit no New Jetty, juntamente com a identificação
relevante e, se enviada por correio, inclua a prova de residência.
Maio 2018 – Portuguese version
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