Taotlusjuhised.
Brexiti päev: 29. märts 2019

Ülevaade
Kui te olete Euroopa Liidu (EL) kodanik, kes elab
Jersey’l, tuleb teil ja teie perel esitada Jersey´l ELi
kodanikele mõeldud elamise õiguse taotlus (nn Jersey
EU Settlement Scheme), kui te tahate siin elamist
jätkata pärast 31. detsembrit 2020.

Pärast 31. detsembrit 2020 sündinud laste,
lapsendatute ja tulevikus olevateülalpeetavate
õigused on samuti kaitstud. Pereliikmed, kes ei ole
ELi kodanikud, peavad tõestama oma suhet siin elava
ELi kodanikuga.

Jersey´l ELi kodanikele mõeldud elamise õiguse taotlus
kehtib kõigile ELi kodanikele, kes elavad Jersey’l ja
nende lähedastele pereliikmetele. Pereliikmed ei pea
olema EList; nad võivad olla pärit ükskõik kus kohast
maailmas ja peavad täitma ise oma taotluse vormi.

Mida on vaja?

Jersey´l ELi kodanikele mõeldud elamise õiguse taotlus
ei mõjuta teie õigusi seoseselukohaga, töötamisega
ega tervishoiu soodustustega.
Te ei pea taotlust esitama, kui te olete Iirimaa või
Ühendkuningriigi kodanik.
Kui te olete Jersey´l elanud üle 5 aasta, on teil õigus
saada alalise elaniku staatus (nn settled status). Kui te
olete elanud vähem kui 5 aastat, on teil õigus saada
alalise elaniku eelmääratud staatus (nn pre-settled
status).
Peate täitma lühikese taotlusvormi Internetis. Vajadusel
võite abi saada telefonitsi või isiklikult kohale minnes.

Taotlusvormis küsitakse põhiteavet teie ja teie
pereliikmete
kohta,
nt:
nimesid,
aadresse,
passinumbreid,
riiklikke
isikutunnistusi
ja
sotsiaalkindlustuse numbreid.
•	Palun veenduge, et teil on kehtiv pass või riiklik
isikutunnistus.
•	
Peate teadma kuud ja aastat, millal te Jersey’le
saabusite.
•	
Peate avaldama kõik andmed mis tahes riigis
määratud kriminaalkaristuste kohta, kuna kõikide
taotlejate ja nende ülalpeetavate kohta tehakse
karistusregistri
kontroll.
Kriminaalkaristuste
avaldamata jätmine võib teie taotluse tulemust
mõjutada.

Lähedased pereliikmed, kes ei ela Jersey’l 31.
detsembriks 2020, võivad asuda elama oma ELi
pereliikmete juurde igal ajal tulevikus tingimusel, et
peresuhe veel kestab.
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1.	
Elamise õiguse taotlus tehakse Interneti vormi
kaudu. Vormile juurdepääsuks minge www.gov.je
või www.one.gov.je kasutades arvutit, sülearvutit
või nutitelefoni.
2.	
Valige Jersey´l ELi kodanikele mõeldud elamise
õiguse taotlusvorm.
3.	Täitke Internetis taotlusvorm ja tehke Internetimakse.
See maksab £25 igale täiskasvanule ja £12.50
igale alla 16-aasta vanusele lapsele.
	Te saate Internetis taotlust esitada ka La Motte
tänaval Kliendi- ja Kohalike Teenuste osakonnas.
	Iga 16-aastane ja vanem ELi kodanik peab täitma
oma taotlusvormi.
	Alla 16-aastased lapsed peavad olema üksnes
lisatud ühe lapsevanema või hooldaja taotlusse.

teiega
võtab ühendust
taotluse
menetleja
leppimaks kokku
kokkusaamise
aja

kontrollimaks
isikusamasust ja
kodakondsust
isiklikult

kinnitus
alalise elaniku
staatuse andmise
kohta saadetakse
e-posti või
postiga

4.	
Taotluse menetleja võtab teiega ühendust
korraldamaks teile ja teie perele kohtumise, kuhu
te peate kaasa võtma oma isikut tõendavad
dokumendid ja mistahes teised andmed, mis võivad
vajalikud olla.
5.	Teil on vaja tulla kas Kliendi- ja Kohalike Teenuste
osakonda La Motte tänaval või Jersey Tolli- ja
Immigratsiooniosakonda Maritime House hoones,
et esitada oma isikut tõendavad dokumendid nende
õigsuse kinnitamiseks.
	Iga taotleja ja iga ülalpeetav, kes on loendatud teie
taotluses, peab isiklikult kohale tulema, et esitada
vajalikud dokumendid. Alla 16-aasta vanuste laste
kohta tuleb esitada sünnitunnistus ja kehtiv pass või
riiklik isikutunnistus.
6.	Teile saadetakse alalise elaniku staatuse kinnituskiri
e-posti või postiga.

Privaatsusteatis
Jersey Tolli- ja Immigratsiooniteenistus (JCIS) tegutseb teie andmete „kontrollijana“ ja kasutab teie esitatud teavet viisil,
mis järgib (Jersey) 2018. aasta andmekaitseseadust.
Seoses Jersey´l ELi kodanikele mõeldud elamise õiguse taotluse menetlemisega on meil elektroonne juurdepääs
teie isikuteabele, mis on Sotsiaalkindlustusameti valduses, et lihtsustada teatud andmete seaduslikku töötlemist.
Selle hulka kuulub teie sotsiaalkindlustuse number (SSN), sünnikuupäev, residentsuse staatus, teave teie poolt
tasutud maksusummade ja saadud toetuste kohta. Jersey Tolli- ja Immigratsiooniteenistus kasutab teie andmeid ka
kriminaalkaristuste kontrollimiseks.
Me ei saa teile ELi kodanikele mõeldud elamise õiguse staatust anda, kui meil ei ole piisavalt andmeid ja teie luba neid
andmeid vastavalt vajadusele kasutada.
Meil võib olla vaja teie immigratsioonistaatust edastada teistele Jersey Riigikogu (States of Jersey, SOJ) osakondadele,
ametkondadele ja muudele asutustele. Selle näiteks on, kuid ei piirdu nendega: politsei ja õiguskaitseasutused, kohtud
ja tolli- ning immigratsiooniasutused Ühendkuningriigis ja saartel.
Lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid ja õigusi kasutame, vaadake palun Jersey Tolli- ja Immigratsiooniteenistuse
privaatsuspoliitikat ja andmete säilitamise kava, mis on saadaval siia klõpsates.
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