Забележки по
указанията за
кандидатстване
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Преглед
Ако сте гражданин на Европейския съюз (ЕС), който
живее в Джърси, Вие и Вашето семейство трябва да
кандидатствате по Програмата за уседналост на ЕС в
Джърси, ако желаете да продължите да живеете тук
след 31 декември 2020 г.
Програмата за уседналост на ЕС в Джърси обхваща
всички граждани на ЕС, живеещи в Джърси, както
и техните близки членове на семейството. Не е
необходимо членовете на семейството да бъдат от
ЕС; те могат да идват от всяка точка на света, като
те трябва да попълнят свой собствен формуляр за
кандидатстване.
Програмата за уседналост на ЕС в Джърси не засяга
Вашите жилищни, трудови и здравни помощи.
Не е необходимо да кандидатствате, ако сте ирландски
или британски гражданин.
Ако сте пребивавали в Джърси повече от 5
години, ще имате право на уседнал статут. Ако сте
пребивавали по-малко от 5 години, Вие имате право
на предварителен уседнал статут.
Вие трябва да попълните онлайн кратък формуляр
за кандидатстване. Вие можеда получите помощ по
телефона или лично, ако имате нужда от такава.

Правата на децата, родени или осиновени след 31
декември 2020 г., и бъдещите зависими лица също ще
бъдат защитени. Членовете на семействата, които не
са граждани на ЕС, ще трябва да удостоверят връзката
си с гражданин на ЕС, който живее тук.

Какво се изисква?
Формулярът за кандидатстване ще изисква основна
информация за Вас и членовете на Вашето семейство
като: имена, адреси, номера на паспорти, национални
лични карти и социални осигурителни номера.
•	Моля уверете се, че имате валиден паспорт или
национална лична карта.
•	
Вие трябва да знаете месеца и годината, през
която сте пристигнали в Джърси.
•	
Вие сте задължени да декларирате осъждани
ли сте за престъпления, извършени в която и да
е страна, тъй като ще се извършват проверки за
съдимост на всички кандидати и зависими лица.
Ако сте били осъждани и не декларирате това, то
може да повлияе на Вашата молба.

Близките членове на семейството, които не живеят
в Джърси до 31 декември 2020 г., ще могат да се
присъединят към член на семейството си от ЕС
в Джърси във всеки бъдещ момент, доколкото
семейната връзката все още съществува.
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Процесна кандидатстване
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+ направете
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1.	
Кандидатстването по Програмата за уседналост
се осъществява чрез онлайн формуляр. За
достъп до формуляра посетете www.gov.je или
www.one.gov.je като използвате компютър,
лаптоп или смартфон.
2.	
Изберете формуляр за кандидатстване
Програмата за уседналост на ЕС в Джърси.

по

3.	
Попълнете онлайн формуляра за кандидатстване
и платете онлайн. Това ще струва 25 британски
лири за възрастен и 12,50 британски лири за дете
под 16-годишна възраст.
	Също така ще можете да кандидатствате онлайн в
Отдел „Клиенти и местно обслужване“ на адрес La
Motte Street.
	Всеки гражданин на ЕС на възраст 16 и повече
години трябва да попълни собствен формуляр за
кандидатстване.
	
Децата на възраст под 16 години трябва
единствено да бъдат включени в молбата на
единия родител или попечител.
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4.	
Служителят по случая Ви ще се свърже с Вас, за да
насрочи среща с Вас и Вашето семейство, на която
да се явите и предоставите своите документи за
самоличност, както и всякаква друга информация,
която може да се изисква.
5.	
Вие ще трябва да се явите или в Отдел „Клиенти
и местно обслужване“ на адрес La Motte Street
или в „Митници и имиграция в Джърси“ на адрес
Maritime House, за да предоставите за проверка
своите документи за самоличност.
	
Всеки кандидат и всички членове на семейството,
които са изброени във Вашата молба, трябва да
се явят лично, за да предоставят необходимата
документация. Децата на възраст под 16 години
ще трябва да представят акт за раждане и
валиден паспорт, или национален документ за
самоличност.
6.	
Вие ще получите писмо с потвърждение за уседнал
статут по имейл или по пощата.

Известие за поверителност
Митническата и имиграционна служба в Джърси (JCIS) ще действа като “контролиращ орган” на Вашите данни и
ще използва предоставената от Вас информация по начин, който е в съответствие със Закона за защита на личните
данни (Джърси) от 2018 г.
За целите на Програмата за уседналост на ЕС в Джърси, ние по електронен път ще получаваме достъп до лична
информация, съхранявана от Отдела по социално осигуряване, за да улесним законосъобразното обработване
на конкретни данни. Това включва Вашия номер за социално осигуряване (SSN); дата на раждане; статут на
жителство; справка на осигурителните вноски и информация относно молби за помощи. JCIS също ще използва
информацията Ви за осъществяване на проверки за съдимост.
Ние ще можем да Ви предоставим статут по Програмата за уседналост на ЕС в Джърси, единствено ако имаме
достатъчно информация, също така и Вашето позволение да използваме тази информация, както е необходимо.
Може да се наложи да подадем информация за имиграционния Ви статут на други отдели, агенции и органи в
Джърси (SOJ). Например в това се включва, но не се ограничава до: полицията и правоприлагащите органи;
съдилищата и митническите и имиграционни власти в Обединеното кралство и островите.
За допълнителна информация, свързана с начина, по който използваме Вашите данни и относно Вашите права,
молявижте Декларацията за поверителност на Митническата и имиграционна служба в Джърси и графика за
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