Proźba o Policyjne Świadectwo Neutralizacji
Świadectwo Neutralizacji Policyjnej może być użyte poza granicami Bailiwik Guernsey. Może być użyte na aplikację Vizy/Imigracji
lub na inne cele gdzie pełna kontrola jest potrzebna. Šwiadectwo podaje pełna listę przekroczeń prawa, wyroku i ostrzeżeń a
także potwierdza że nie ma żadnych przekroczeń przeciwko twojemy imienniu.
Ta verifikacja nie spełni wymagań wizowych ani imigracyjnych do następujacych krajów: Belgii, Australi, Canada, New
Zealand, South Africa i United States of America. Proszę się z nami skontaktować po dalsza pomoc i poradę.
Proszę wypełnić ten formulaż Używajac Dużych Liter.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie wypełnienia tego formulaża proszę się skontaktować z Guernsey Police Disclosure lub
Vetting Unit on (01481) 741462
Bedziesz musiał się stawić personalnie na Disclosure & Vetting Serwis do okienka na New Jetty pomiędzy godzinami 9am –
3.00pm Monday – Friday.
Opłata jest £20 kidy składasz prośbę. Opłata może być gotówka, czekiem, (czek wypisany do States of Guernsey) lub karta
kredytowa lub debitowa. Paragon będzie wydany. Bedziesz poproszony o podanie aktualnego zdjęcia osobistej identifikacji np.
Passport, Prawo Jazdy z Channel Island/UK (ktore posiada komputerowane twoje zdjecie), UK Citizen Card lub EU National
Identity Card.
Jeżeli przesyłasz twóformularz poczta, a nice personalnie, powinnieneś podać kolejne dokumenty:
Rochunek domowy lub wyciag bankowy i kserowana formę identifickatora fotogra ficznego (ID). Jakiekolwiek finansowe detale
morzesz zablokować. Ten adres powinien być taki sam maki podgy był w sakcji A tego podanego formularza.

Sekcja A: Detale Aplikanta
Tytuł

Pan, Pani, Panna inne

Nazwisko
Nazwisko, od
Urodzenia(jak inne niż
powyżej)
Imiona
Inne Imiona (jak inne
niż powyżej)
Data Urodzenia

Miejsce
Urodzenia
Miasto & Kraj

Płeć

Email

Adres
(on powinnien być ten
sam jak w twoim ID)

Kot Pocztowy

Contakt Telefoniczny

Numer Komurki

Adres jaki będzie na
świadwctwie (jak inny
niż powyżej):

Prosze przeczytaj i podpisz ta deklarację i wydaj zgodę w tej części wniosk, podanej na odwrocie
tego formulaża.

Proszę zanotuj:




Świadectwo zajmie 4 tygodnie na wydanie.
bessie wysłane pod adres podany na odwrocie.
Detale podane na formularzu moga być urzyte zeby zaktualizować dane posiadane przez Guernsey Police.

Sekcja B: Deklaracja
Ja potwierdzam że informacje podane które maja pomóc dokończyć tej aplikacji sa prawdziwe i ja rozumiem że wiedzac o tym że
składajac fałszywe dane z tego powodu jest to kryminalne wykroczenie.
Ja rozumiem że ujawnienia danych jest konfidencjalne i jest zastosowane do The Data Protection (Bailiwick of Guernsey)
Prawa, 2017 i The Rehabilitation of Offenders (Bailiwick of Guernsey) Law, 2002 (Rozpoczęcia, Wyłaczenia i Wyjatki )
Ordinance,2006

Podpis: _________________________________________________ Data: ________________________________
Jeżeli applicant jest poniżej 16go rook życia zgoda Rodziców lub Opiekunów jest potrzebna w celu umożliwienia
Guernsey Police rozpatrzyć to ujawnienie.

Autorizacja Rodziców lub Opiekunów
Podpis: _____________________________________________________

Pełne imię i nazwisko:__________________________________________

Data: _______________________________________________________

Tylko do użytku biurowego
Wyjatkowy Numer

Sprawdzone

Numer

Odebrane

Wysłane

Inicjały

Data

Lokal

Nisza

Wyroki
i/lub
Ostrzeżenia

PNC

Nice ma
wyroków
i/lub
Ostrzeżeń
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