Leiðbeiningar varðandi
umsókn
Brexit dagur 29 Mars 2019

Yfirlit
Ef þú ert þegn Evrópusambandssins (EES) og býrð
í Jersey, þá verður þú og þín fjölskylda að sækja um
Jersey EES dvalarleyfi, þ.e. ef þú hefur áhuga á að búa
hér eftir, Desember 31. 2020.
Jersey EES dvalarleyfi er fyrir alla EES þegna sem búa
í Jersey og þeirra nánustu fjölskyldu meðlima. Fjölskyldu
meðlimir þurfa ekki að vera EES þegnar; þeir geta verið
frá hvaða landi sem er í heiminum en þeir þurfa að
senda inn sína eigin umsókn.
Jersey dvalarleyfið hefur ekki áhrif á bætur vegna
húsnæðis, vinnu eða heilsugæslu.
Þú þarft ekki að sækja um dvalarleyfi, ef þú ert írskur
eða breskur þegn.
Þú hefur rétt til að sækja um dvalarleyfi ef þú hefur verið
búsettur í Jersey í yfir 5 ár. Ef þú hefur verið búsettur
í Jersey skemur en 5 ár þá hefur þú rétt á að sækja um
bráðabirgða dvalarleyfi.
þú munt verða að fylla inn stutta umsókn yfir internetið.
Þú munt hafa möguleika á að fá hjálp yfir síma eða
persónulega ef þú þarft á því að halda.
Nánir fjölskyldumeðlimir, sem ekki búa í Jersey

Réttindi barna fædd, eða ættleidd, eftir 31. Desember
2020, og einnig þeirra sem í framtíðinni munu verða
á framfæri umsækjanda, munu einnig vera vernduð.
Þeir meðlimir fjölskyldunnar sem eru ekki þegnar EES
munu verða að sýna frammá tengingu þeirra við þess
EES þegns sem býr hér.

Hvað er nauðsynlegt að setja fram?
Á umsóknarskjalinu mun verða beðið um grunn
upplýsingar um þig og fjölskyldu meðlimi þína. Svo
sem nöfn, heimilisföng, vegabréf, persónu skilríki, og
kennitölu.
•	Vinsamlegast hafið gild vegabréf eða gild persónu
skilríki.
•	þú verður að vita hvaða mánuð og ár þú komst til
Jersey.
•	Þú munt verða gefa upp alla dóma sem þú hefur
hlotið og í hvaða landi þú hefur fengið þá, þar sem
sakaskrá allra umsækjenda og fjölskyldumeðlima
mun verða skoðuð. Ef slíkt ef ekki gefið upp þá
mun það geta haft áhrif á hvort umsókn þín verður
samþykkt.

fyrir 31. Desember 2020 munu geta sameinast EES
fjölskyldumeðlimi sínum í Jersey hvenær sem er
í framtíðinni, á meðan þeir eru meðlimir í fjölskyldunni.
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Umsóknar ferli
Fara á
www.gov.je

Velja
settlement
scheme
application
form

Fylla inn
umsókn á
Internetinu og
borga gjald.

1.	Umsókn um dvalarleyfi er á internetinu. Til að sækja
um þarf að fara á www. gov.je eða www.one.gov.je
með laptop, tölvu eða snjallsíma
2.	Veljið Jersey EU Setttlement Scheme Application
Form.
3.	Fillið inn Internet umsókn og borgið þar. Kostnaður
er £25 fyrir fullorðna og £12.50 fyrir börn undir 16
ára aldri.
	Þú munt einnig geta sótt um á internetinu hjá
Customer and Local Services department á La
Motte Street.
	Sérhver EES þegn 16 ára og eldri mun verða að
fylla inn sína eigin umsókn.
	Börn undir 16 ára aldri þurfa einungis að vera nefnd
á sumsókn annars foreldris eða ábyrgðarmanns.

Starfsmaður
mun hafa
samband við þig
til að gefa þér
viðtalstíma.

Persónuskilríki
og ríkisfang mun
verða að vera
staðfest eigin
persónu.

Staðfesting
á dvalarleyfi
mun verða send
með tölvupósti
eða bréflega.

4.	Starfmaður mun hafa samband við þig til að gefa þér
viðstalstíma fyrir þig og fjölslyldu þína til að leggja
fram persónu skilríki ykkar og önnur nauðsynleg
skjöl.
5.	Þú munt verða að koma annað hvort til Customer and
Local Services department á La Motte Street eða
Jersey Customs and Immigration í Maritime House,
til að leggja fram persónuskilríki til samþykktar.
	Sérhver umsækjandi og háðir aðilar nefndir á
umsókn mun verða að mæta í eigin persónu til að
leggja fram nauðsynleg gögn. Börn undir 16 ára
aldri munu verða að leggja fram fæðingarvottorð og
gilt vegabréf eða annað gilt persónu skilríki.
6.	Búsetu leyfi mun verða sent til þín í tölvupósti eða
bréfleiðis.

Persónuvernd
Jersey Customs and immigration Service (JCIS) mun starfa sem handhafi upplýsinga sem þú hefur gefið og nota
upplýsingarnar samkvæmt lögum frá 2018 (Jersey) er varða meðhöndlun gagna.
Vegna umsókna um EES dvalarleyfis í Jersey munum við rafrænt nálgast persónulegar upplýsingar hjá Social Security
Department til að uppfylla lagaleg skilyrði um meðhöndlun á sérstæðum gögnum. Þetta varðar Social Security Number
(SSN); fæðingardag, búsetu stöðu, skattgreiðslur og upplýsingar varðandi sérhverjar bóta greiðslur. JCIS mun einnig
nota gögn þín til að skoða sakaskrá þína.
Við munum ekki geta meðhöndlað umsókn þina samkvæmt laga um Jersey EES dvalarleyfi nema við höfum nægjanlegar
uppýsingar og leyfi þitt til að meðhöndla þær eins og nauðsynlegt er.
Við gætum þurft að gefa upplýsingar um búsetustöðu þína til annarra Jersey stjórnvalda eða aðila, þó ekki eingöngu
þeirra, s.s. lögreglu og löggæsluaðila, lögrétta, tollayfirvalda og innflytjenda stofnunar í Bretlandi og eyja þeirra.
Frekari upplýsingar varandi því hvernig við munum nota gögn þín og réttindi, þá vinsamlegast skoðið “Jersey Customs
and Immigration Service’s privacy policy and retention schedule”, fáanlegt hér.
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