Hakemusohjeet ja tietosuojailmoituksen tietosuojaseloste
Brexit-päivä - 29.3.2019

Yleiskatsaus
Jos olet Jerseyn saarella asuva Euroopan Unionin (EU)
kansalainen, sinun ja perheesi pitää hakea Jerseyn EUsiirtolaisohjelmaan, jos haluatte jatkaa täällä asumista
31.12.2020 jälkeen.
Jerseyn
EU-siirtolaisohjelma
koskee
kaikkia
Jerseyllä asuvia EU:n kansalaisia ja heidän läheisiä
perheenjäseniään.
Perheenjäsenten
ei
tarvitse
olla EU:sta, vaan he voivat olla kotoisin mistä päin
maailmaa tahansa ja heidän on täytettävä oma
hakemuslomakkeensa.

Myös 31.12.2020 jälkeen syntyvien tai adoptoitavien
lasten ja tulevien huollettavien oikeudet suojataan.
Perheenjäsenien, jotka eivät ole EU:n kansalaisia,
on osoitettava suhteensa täällä asuvaan EU:n
kansalaiseen.

Mitä tarvitaan?

Jerseyn EU-siirtolaisohjelma ei vaikuta asumis-, työ- ja
terveydenhuoltoetuuksiin.

Hakemuslomakkeessa
kysytään
sinua
ja
perheenjäseniäsi koskevia perustietoja, kuten nimet,
osoitteet, passien numerot, kansalliset henkilökorttija sosiaaliturvanumerot.

Siihen ei tarvitse hakea, jos olet Irlannin tai Britannian
kansalainen.

•	Varmistathan, että sinulla on voimassa oleva passi
tai henkilökortti.

Jos olet asunut Jerseyllä yli 5 vuotta, sinulla on oikeus
vakinaiseen asemaan (settled status). Jos olet asunut
Jerseyllä alle 5 vuotta, sinulla on oikeus väliaikaiseen
asemaan (pre-settled status).
Lyhyt hakemuslomake tulee täyttää verkossa.
Tarvittaessa voi saada apua puhelimitse tai
henkilökohtaisesti.
Läheiset perheenjäsenet, jotka eivät asu
31.12.2020 mennessä, voivat muuttaa
asuvan EU-perheenjäsenen luokse milloin
tulevaisuudessa, kunhan perhesuhde on
olemassa.

•	Sinun tarvitsee tietää, missä kuussa ja minä vuonna
saavuit Jerseylle.
•	Kaikki missä tahansa maassa tehdystä rikoksesta
annetut tuomiot on ilmoitettava, sillä kaikkien
hakijoiden
ja
huollettavien
rikosrekisterit
tarkistetaan. Jos rikoksista annettuja tuomioita ei
ilmoiteta, se voi vaikuttaa hakemukseesi.

Jerseyllä
Jerseyllä
tahansa
edelleen

Lisätietoja
www.gov.je/brexit | settledstatus@gov.je | 01534 447900
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Hakemusprosessi
siirry
osoitteeseen
www.gov.je

valitse
siirtolaisohjelman
hakemuslomake

täytä
verkkohakemuslomake +
suorita
maksu

sinuun ottaa
yhteyden
käsittelijä,
joka järjestää
tapaamisen

varmistetaan
henkilöllisyys ja
kansalaisuus
tapaamisessa

vahvistus
vakinaisesta
asemasta
lähetetään
sähköpostitse
tai postitse

1.	
Hakemus
siirtolaisohjelmaan
tapahtuu
verkkolomakkeella.
Lomakkeeseen
pääsee
osoitteesta
www.gov.je
tai
www.one.gov.je
tietokoneella tai älypuhelimella.

4.	
Käsittelijä ottaa sinuun yhteyden ja sopii sinun
ja perheesi kanssa tapaamisen, jonne teidän
pitää tuoda henkilöllisyysasiakirjat ja kaikki muut
tarvittavat tiedot.

2.	
Valitse
Jerseyn
hakemuslomake.

5.	Henkilöllisyysasiakirjat on tuotava joko asiakas- ja
paikallispalveluosastolle, joka on La Motte Streetillä,
tai Jerseyn tulli- ja maahanmuuttolaitokselle, joka
on Maritime Housessa.

EU-siirtolaisohjelman

3.	
Täytä verkkohakemuslomake ja suorita maksu
verkossa. Aikuisen hakemus maksaa £25 ja alle
16-vuotiaan lapsen £12.50.
	
Voit tehdä verkkohakemuksen myös asiakas- ja
paikallispalveluosastolla La Motte Streetillä.
	
Kunkin yli 16-vuotiaan EU-kansalaisen
täytettävä oma hakemuslomakkeensa.

on

	Alle 16-vuotiaat lapset tarvitsee vain liittää yhden
vanhemman tai huoltajan hakemukseen.

	
Kunkin hakijan ja kaikkien hakemuksessa
ilmoitettujen huollettavien on käytävä esittämässä
tarvittavat asiakirjat. Alle 16-vuotiaiden lasten on
esitettävä syntymätodistus ja voimassa oleva passi
tai henkilökortti.
6.	
Saat
ilmoituksen
vakinaisesta
sähköpostitse tai postitse.

asemasta

Tietosuojaseloste
Jerseyn tulli- ja maahanmuuttolaitos (JCIS) toimii tietojesi rekisterinpitäjänä ja käyttää antamiasi tietoja Jerseyn 2018
annetun tietosuojalain mukaisesti.
Jerseyn EU-siirtolaisohjelmaa varten tarkastelemme elektronisesti sosiaaliturvaosaston hallussa olevia henkilötietoja
tarvittavien tietojen laillisen käsittelyn helpottamiseksi. Näihin sisältyvät sosiaaliturvanumerosi (SSN), syntymäaikasi,
asumisoikeutesi, aiemmin suorittamasi sosiaaliturvamaksut ja etuuksien hakemiseen liittyvät tiedot. JCIS käyttää myös
tietojasi rikosrekisterien tarkistukseen.
Emme pysty myöntämään sinulle mitään Jerseyn EU-siirtolaisohjelman mukaista asemaa, ellemme saa tarpeeksi
tietoja ja lupaa käyttää niitä tietoja tarpeen mukaan.
Saatamme joutua ilmoittamaan maahanmuuttoasemasi muille Jerseyn alueen osastoille, virastoille sekä muille elimille.
Tästä ovat esimerkkeinä muun muassa Isossa-Britanniassa ja lähisaarilla toimivat poliisi- ja lainvalvontavirastot,
tuomioistuimet sekä tulli- ja maahanmuuttoviranomaiset.
Lisätietoja siitä, miten käytämme tietojasi ja mitkä oikeutesi ovat, saa Jerseyn tulli- ja maahanmuuttolaitoksen
tietosuojakäytännöstä ja säilytysajoista, jotka löytyvät napsauttamalla tästä.
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