Postup žádosti
Den Brexitu – 29. březen 2019

Přehled
Jestliže jste občanem Evropské unie žijící v Jersey, musíte
vy a vaši rodinní příslušníci požádat o program pobytu
v Jersey EU, v případě, že zde budete chtít nadále žít po
datu 31. prosince 2020.
Program pobytu v Jersey EU zahrnuje veškeré občany
EU žijící v Jersey a jejich blízké příbuzné. Rodinní
příslušníci nemusejí pocházet z EU; mohou pocházet
odkudkoliv z celého světa a musejí si vyplnit vlastní
žádost.
Program pobytu v Jersey EU neovlivňuje bydlení, práci
a zdravotní péči.
Nemusíte žádat, pokud jste z Irska nebo jste britskými
občany.
Pokud jste měli trvalé bydliště v Jersey více než 5 let,
budete mít nárok na status pobytu. Pokud jste měli
trvalé bydliště kratší dobu než 5 let, máte nárok na
předpobytový status.
Musíte vyplnit krátký formulář online. V případě potřeby
budete moci získat pomoc po telefonu nebo osobně.
Blízcí rodinní příslušníci, kteří nebudou bydlet v Jersey
do data 31. prosince 2020 budou schopni se připojit ke
svému rodinnému příslušníkovi z Evropské unie žijícímu
v Jersey kdykoliv v budoucnu za předpokladu, že vztah
nadále trvá.

Děti narozené nebo adoptované po 31. prosinci 2020
a budoucí závislé osoby, budou mít rovněž svá práva
zachována. Rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU
budou muset prokázat svůj vztah k občanovi EU, který
zde žije.

Co je vyžadováno?
V žádosti budou otázky ohledně základních informací
ohledně vás a vašich rodinných příslušnících, například;
jména, adresy, čísla pasů, občanských průkazů a čísla
sociálního pojištění.
•	Prosím zajistěte, že máte platný pas nebo občanský
průkaz
•	Budete muset znát měsíc a rok, kdy jste do Jersey
přicestovali.
•	
Budete muset doložit jakoukoliv trestnou činnost
spáchanou v jakékoliv zemi, jelikož budou provedeny
kontroly trestního rejstříku u všech žadatelů a jejich
závislých osob. Nedoložení trestných činů může
ovlivnit vaši žádost.

Další informace
www.gov.je/brexit | settledstatus@gov.je | 01534 447900
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Přihláška
žádosti k
pobytu

Vyplňte
online
přihlášku
+ proveďte
platbu

1.	
Žádost o program pobytu je prostřednictvím online
formuláře. Pro přístup k formuláři klikněte na
www.gov.je nebo www.one.gov.je za použití
počítače, notebooku nebo chytrého telefonu.
2. Zvolte žádost o program pobytu Jersey EU.
3.	
Vyplňte žádost online a proveďte online platbu. Pro
dospělého žádost stojí 25 liber a 12.50 liber pro dítě
mladší 16-ti let
	
Budete rovněž muset požádat online oddělení
zákazníků a místních služeb v ulici La Motte Street.
	Každý občan EU ve věku 16-ti let a starší musí vyplnit
svou vlastní žádost.
	Děti mladší 16-ti let musejí být zahrnuty na jedné
z přihlášek rodiče nebo opatrovníka.

Bude vás
kontaktovat
přidělený
pracovník, aby
si s vámi sjednal
schůzku

potvrdil
identitu a
národnost
osobně

potvrzení
statusu pobytu
bude zaslán
emailem
nebo poštou

4.	
Přidělený pracovník vás bude kontaktovat, aby si
s vámi a vašimi rodinnými příslušníky domluvil
schůzku, abyste přišli a poskytnuli identifikační
dokumenty a další informace, které mohou být
vyžadovány.
5.	
Budete se muset dostavit buď na oddělení zákazníků
a místních služeb v ulici La Motte Street nebo na celní
a imigrační oddělení v Maritime House, abyste poskytnuli
vaše identifikační dokumenty k jejich ověření.
	
Každý žadatel a jakákoliv závislá osoba uvedená na
vaší žádosti, se musí dostavit osobně, aby předložila
potřebné dokumenty. Děti mladší 16-ti let budou
muset poskytnout svůj rodný list a platný pas nebo
občanský průkaz.
6.	
Obdržíte dopis potvrzující status pobytu emailem
nebo poštou.

Oznámení o důvěrnosti
Celní a imigrační služba v Jersey (Jersey Customs and Immigration Service = JCIS) bude jednat jako “Kontrolor” vašich
informací a použije informace, které poskytnete způsobem, který podléhá Zákonu o ochraně osobních údajů (Jersey)
z roku 2018.
Pro účely pobytového programu Jersey EU budeme mít přístup electronicky k osobním informacím z oddělení sociálního
zabezpečení k usnadnění zákonných postupů specifikovaných údajů. Toto zahruje vaše číslo sociálního pojištění (Social
Security Number = SSN) ; datum narození; status pobytu; vaši historii příspěvků do sociálního pojištění a informace týkající
se jakýchkoliv žádostí o dávky. JCIS rovněž použije tyto informace k provedení kontroly trestního rejstříku.
Nebudeme schopni vám udělit status v rámci programu pobytu Jersey EU v případě, že nebudeme mít dostatek informací
a vaše povolení použít tyto informace, jak je vyžadováno.
Budeme moci předat váš pobytový status dalším odborům v Jersey (States of Jersey = SOJ), agenturám a dalším
organizacím. Příklady tohoto zahrnují, ale nejsou limitovány na tyto orgány: policie a právní orgány; soudy a orgány celní
a imigrační ve Spojeném království a ostrovech.
Ohledně dalších informací, týkajících se toho, jak použijeme vaše informace a vaše práva, prosím, nahlédněte do programu
ochrany a uchovávání osobních údajů celní a imigrační služby v Jersey (Jersey Customs and Immigration Service), který je
k nahlédnutí zde po kliknutí na odkaz.

Další informace
www.gov.je/brexit | settledstatus@gov.je | 01534 447900
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