Disclosure & Vetting
New Jetty
White Rock
St Peter Port
Guernsey
GY1 2LL

DATU IZSNIEGŠANAS UN PĀRBAUDES PIEPRASĪJUMS

Tel (01481) 741462

Section 15 of the Data Protection (Bailiwick of Guernsey) Law, 2017
Section 13 of the Data Protection (Law Enforcement and Related Matters) (Bailiwick of
Guernsey) Ordinance, 2018

Šī veidlapa ir jāaizpilda pieprasitājam. Lūdzu aizpildiet šo veidlapu ar LIELAJIEM burtiem.
Ja jums ir kādi jautājumi attiecībā uz šīs veidlapas aizpildīšanu lūdzu kontaktējaties ar Datu Izsniegšanas un Pārbaudes dienestu
pa telefonu (01481) 741462
Aizpildīto veidlapu jūs varat iesniegt personīgi, pēc adreses New Jetty Datu Izsniegšanas un Pārbaudes dienestā no 9.00 līdz 3.00
Pirmdienās līdz Piektdienai. Jūs to varat arī nosūtīt pa pastu.
Jums tiks pieprasīts uzrādīt Fotogrāfisku Personības Identifikācijas dokumentu. Nosūtot aizpildīto veidlapu pa pastu lūdzu pievienojiet
komunālo pakalpojumu rēķinu, bankas norēķinu utt saņemtus pēdējo trīs mēnešu laikā kuros uzrādīta jūsu pašreizējā adrese.Mēs
pieņemam arī Sertificētas personības identifikācijas dokumentu kopijas.

SEKCIJA 1 – PIEPRASĪTĀJA INFORMĀCIJA
Tituls

Kungs/Kundze/Jaunkundze/Citi

Uzvārds
Vārds
Iepriekšējais vārds (i)
Dzimšanas Datums

Dzimšanas vieta
Pilsēta &
Novads/Valsts

Adrese
Šai adresei ir jāsakrīt ar
adresi kura norādīta jūsu
personības identifikācijas
dokumentā

Kontakta tālrunis

Pasta Indekss
E pasts

Ja jūs esat dzīvojuši augstāk minētajā adresē mazāk nekā desmit gadus, lūdzu uzrādiet jūsu iepriekšējās adreses kur jūs
esat dzīvojuši dotajā laika periodā. Ja nepieciešams lūdzu turpiniet uz papildus lapas.
Adrese

Pasta indekss
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RESTRICTED when complete

RESTRICTED when complete

SEKCIJA 2 – PIEPRASĪTIE PERSONĪGIE DATI
Lūdzu atzīmējiet attiecīgo iedaļu.Jūs varat pieprasīt visus datus kuri iekļauti šinī Veidlapā
Personīgie dati kas tiek uzglabāti Guernsey Robežapsardzības Aģentūras
sistēmā
Dati kas tiek uzglabāti Beilivikas Likumdošanas datu bāzē attiecinājumā uz
specifisku incidentu.
Citi personīgie dati kuri pēc jūsu domām tiek uzglabāti Gurnsey Policijā.

Lūdzu pilnībā aizpildiet 3 sekciju
Lūdzu pilnībā aizpildiet 3 sekciju
Lūdzu pilnībā aizpildiet 3 sekciju

Pesonīgie dati kuri tiek uzglabāti Policijas Nacionālajā Kompjūterā (PNC) un
Guernsey Policijas Sistēmā, saturoši sekojošo: notiesājumus, spriedumus,
brīdinājumus un sankcijas.

3 SEKCIJA – PAPILDUS INFORMĀCIJA JŪSU PIEPRASĪJUMA ATBALSTĪŠANAI – NEPIETIEKAMAS INFORMĀCIJAS GADĪJUMĀ MUMS NEBŪS
IESPĒJAS IZSKATĪT JŪSU PIEPRASĪJUMU.
Ja jūs vēlaties saņemt jūsu personīgos datus attiecībā uz vairāk nekā vienu incidentu lūdzu aizpildiet veidlapas iedaļas tikai
attiecībā uz vienu incidentu un informāciju par pārējiem incidentiem uzrādiet atsevišķā lapā.
Incidenta datums

Incidenta laiks (ja zināms)

Personīgais iesaistījums (lūdzu atzīmējiet attiecīgo iedaļu)
Ziņojošā
persona

Aizdomās
turētais

Cietušais

Cits (lūdzu
paskaidrojiet)

Liecinieks

Īss Incidenta apraksts

Lūdzu aizpildiet attiecīgās iedaļas ja jūsu transporta līdzeklis bija iesaistīts incidentā

Ražojums

Modelis

Krāsa

Reģistrācija

Sekcija 4 – DEKLARĀCIJA (jāparaksta veidlapas iesniedzējam)
BRĪDINĀJUMS – Persona kura uzdosies par citu personu vai mēģinās uzdoties par citu personu var tikt atzīta par vainīgu
likumpārkāpumā.
Pieprasījumā sniegtā informācija ir pareiza un es esmu tā persona uz kuru šī informācija attiecas.

Paraksts ............................................................................................................. Datums .........................................................

Lūdzu iesniedziet aizpildīto veidlapu kopā ar attiecīgu indentifikācijas dokumentu Datu Izsniegšanas un Pārbaudes
Dienestā pēc adreses New Jetty, kā arī adreses pierādījuma dokumentus gadījumā ja veidlapa tiek nosūtīta pa pastu.
May 2018

Page 2

