Ansøgningsvejledningsnoter
Dagen for brexit - 29. marts 2019

Oversigt
Hvis du er EU-borger og bor på Jersey, skal du og din
familie sende en ansøgning til Jerseys EU-ordning om
længerevarende ophold, hvis du fortsat ønsker at bo
her efter den 31. december 2020.
Jerseys EU-ordning om længerevarende ophold
dækker alle EU-borgere, der bor på Jersey og deres
nære familiemedlemmer. Familiemedlemmer behøver
ikke være fra EU. De kan komme hvor som helst fra i
verden og skal udfylde deres egen ansøgningsblanket.
Jerseys EU-ordning om længerevarende ophold
påvirker ikke din bolig-, beskæftigelses- og
naturalsundhedsydelse.
Du behøver ikke ansøge, hvis du er irsk eller britisk
statsborger.
Hvis du har været hjemmehørende på Jersey i mere
end 5 år, vil du være berettiget til tidsubegrænset
opholdsret. Hvis du har været hjemmehørende på
Jersey i mindre end 5 år, vil du være berettiget til
foreløbig opholdsret.
Du vil skulle udfylde en kort ansøgningsblanket online.
Du kan få hjælp over telefonen eller personligt, hvis du
har brug for det.

Børn, der er født eller adopteret efter den 21. december
2020,
og
fremtidige
forsørgelsesberettigedes
rettigheder
vil
også
være
beskyttede.
Familiemedlemmer, som ikke er EU-borgere, vil skulle
bevise deres forhold til en EU-borger, som bor her.

Hvad er påkrævet?
Ansøgningsblanketten vil bede om grundlæggende
oplysninger om dig og dine familiemedlemmer såsom
navne, adresser, pasnumre, nationale ID-kort og
socialsikringsnumre.
• Sørg for at have et gyldigt pas eller nationalt ID-kort.
•	Du vil skulle kende måneden og året, hvor du ankom
til Jersey.
• D
 u vil skulle erklære eventuelle straffedomme
begået uanset land, da der vil blive foretaget
baggrundstjek for straffeattester for alle ansøgere
og forsørgelsesberettigede. Det kan påvirke din
ansøgning, hvis du undlader at erklære eventuelle
straffedomme.

Nære familiemedlemmer, som ikke bor på Jersey den
31. december 2020, vil kunne slutte sig til deres EUfamiliemedlem på Jersey når som helst i fremtiden, så
længe forholdet stadig eksisterer.
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1.	Ansøgning til ordningen om længerevarende ophold
sker via en online blanket. For at tilgå blanketten
skal du gå til www.gov.je eller www.one.gov.je vha.
en computer, bærbar computer eller smartphone.

4.	En sagsbehandler vil kontakte dig for at aftale et
møde med dig og din familie, hvor I kommer ind
og viser jeres identitetsdokumenter og alle andre
oplysninger, der kan være nødvendige.

2.	Vælg ansøgningsblanketten til Jerseys EU-ordning
om længerevarende ophold.

5.	
Du vil skulle møde op på enten afdelingen for
kundeservice og lokale serviceydelser i La Motte
Street eller Jersey Told og Immigration i Maritime
House for at vise dine identitetsdokumenter til
verificering.

3.	
Udfyld online ansøgningsblanketten, og foretag
betaling online. Det koster GBP 25 pr. voksen og
GBP 12,50 pr. barn under 16 år.
	Du vil også kunne ansøge online hos afdelingen for
kundeservice og lokale serviceydelser i La Motte
Street.
	
Alle EU-borgere, der er 16 år eller ældre, skal
udfylde deres egen ansøgningsblanket.
	ørn under 16 år behøver blot at blive inkluderet
på en forælders eller værges ansøgning.

	Hver ansøger og eventuelle forsørgelsesberettigede,
der er anført på din ansøgning, skal møde personligt
op for at forevise den nødvendige dokumentation,.
Børn under 16 år vil skulle vise en fødselsattest og
et gyldigt pas eller nationalt identitetsdokument.
6.	
Du vil modtage et brev, der bekræfter din
tidsubegrænsede opholdsret via e-mail eller med
posten.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger
Jersey told- og immigrationsservice (JCIS) vil fungere som den “dataansvarlige” ifm. dine data og vil bruge de
oplysninger, du fremsætter, på en måde, der er i overensstemmelse med databeskyttelsesloven (Jersey) af 2018.
Til formål for Jerseys EU-ordning om længerevarende ophold vil vi tage elektronisk adgang til personlige oplysninger,
der opbevares af socialsikringsafdelingen, for at muliggøre retsgyldig behandling af specificerede data. Det omfatter
dit socialsikringsnummer (SSN), fødselsdato, boligstatus, din bidragshistorik og oplysninger vedrørende eventuelle
begæringer om ydelser. JCIS vil også bruge dine oplysninger til at tjekke for straffeattester.
Vi vil ikke kunne give dig en status iht. Jerseys EU-ordning om længerevarende ophold, medmindre vi har tilstrækkelige
oplysninger samt din tilladelse til at bruge disse oplysninger som nødvendigt.
Vi kan skulle oplyse din immigrationsstatus til andre af States of Jerseys (SOJ) afdelinger, bureauer og andre instanser.
Eksempler på dette omfatter, men er ikke begrænset til: politiet og retshåndhævende myndigheder, domstole samt
told- og immigrationsmyndigheder i Storbritannien og dets øer.
For yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger dine data og dine rettigheder henvises der til Jersey told- og
immigrationsservicens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og bevarings- og kassationsplan, som er at
finde, hvis du klikker her.
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