Prašymo pateikimo
rekomendacinės pastabos
„Brexit“ data – 2019 m. kovo 29 d.

Apžvalga
Jei esate Europos Sąjungos (ES) gyventojas (-a),
gyvenantis (-i) Džersyje, jūs ir jūsų šeima turite
pateikti prašymą dėl dalyvavimo Džersio ES gyventojų
programoje, jei ir toliau norite gyventi čia po 2020 m.
gruodžio 31 d.
Džersio ES gyventojų programoje gali dalyvauti visi ES
piliečiai, gyvenantys Džersyje, bei jų artimieji. Šeimos
nariai neprivalo būti ES piliečiai; jie gali būti kilę iš bet
kurios pasaulio valstybės bei privalo užpildyti savo
prašymo formą.
Džersio ES gyventojų programa neturi įtakos jūsų
gyvenamojo būsto, darbo ir sveikatos priežiūros
išmokų sistemai.
Prašymo pateikti nereikia, jeigu esate Airijos arba
Britanijos pilietis (-ė).
Jei gyvenate Džersyje ilgiau nei 5 metus, jūs turite teisę
kreiptis dėl nuolatinio gyventojo statuso. Jei gyvenate
Džersyje trumpiau nei 5 metus, jūs turite teisę kreiptis
dėl gyventojo kandidato statuso.
Jūs turėsite užpildyti trumpą prašymo formą internetu.
Jeigu reikės, pagalba jums gali būti teikiama telefonu
arba asmeniškai.

Vaikų, gimusių ar įvaikintų po 2020 m. gruodžio 31 d.,
bei būsimų išlaikytinių teisės taip pat bus apsaugotos.
Šeimos nariai, kurie nėra ES piliečiai, turės įrodyti
savo ryšį su čia gyvenančiu ES piliečiu.

Ką būtina padaryti?
Prašymo formoje reikės nurodyti pagrindinę
informaciją apie save ir savo šeimos narius: vardus,
pavardes, adresus, pasų numerius, nacionalinių
tapatybės kortelių ir socialinio draudimo numerius.
•	Būtinai turėkite galiojantį pasą ar nacionalinę
tapatybės kortelę.
•	Turėsite žinoti mėnesį ir metus, kuriais atvykote
į Džersį.
•	Turėsite nurodyti teistumus ar baudžiamuosius
nuosprendžius už nusikaltimus, padarytus bet
kurioje šalyje, kadangi bus atliekamas visų kandidatų
ir jų išlaikytinių baudžiamųjų įrašų patikrinimas. Jei
nenurodysite teistumų, tai gali neigiamai paveikti
jūsų prašymą.

Artimieji, kurie negyvens Džersyje iki 2020 m. gruodžio
31 d., ateityje galės prisijungti prie savo šeimos narių,
kurie yra ES piliečiai, bet kuriuo metu, kol juos sies
giminystės ryšiai.
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1.	Prašymo dėl gyventojų statuso programos forma
pildoma internetu. Naudodamiesi kompiuteriu,
nešiojamuoju kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu,
formą rasite adresu www.gov.je arba www.one.gov.
je..

4.	Su jumis susisieks prašymą nagrinėjantis
pareigūnas ir susitarsdėl susitikimo su jumis ir
jūsų šeima, kad galėtumėte atvykti ir pateikti savo
tapatybę įrodančius dokumentus bei kitą reikalingą
informaciją.

2.	Pasirinkite Džersio ES gyventojų programos
prašymo formą.

5.	Jūs turėsite atvykti į Klientų ir vietos paslaugų
skyrių La Motte gatvėje arba į Džersio Muitinės ir
imigracijos departamentą adresu Maritime House,
kad pateiktumėte savo tapatybės dokumentus
patikrinimui.

3.	Užpildykite prašymo formą bei atlikite mokėjimą
internetu. Suaugusiajam tai kainuos 25 svarus
sterlingų, o vaikui iki 16 metų – 12,50 svarų
sterlingų.
	Internetu formą užpildyti taip pat galite Klientų ir
vietos paslaugų skyriuje La Motte gatvėje.
	Kiekvienas 16 metų ir vyresnis ES pilietis privalo
užpildyti atskirą prašymo formą.
	Jaunesni nei 16 metų vaikai turi būti įtraukti į vieno
iš tėvų ar globėjų prašymo formą.

	Visi asmenys, kurie pateikia prašymą, bei tie, kurie
yra nurodyti jūsų prašymo formoje, turi atvykti
asmeniškai, kad pateiktų reikalingus dokumentus.
Jaunesniems kaip 16 metų vaikams reikia pateikti
gimimo liudijimą bei galiojantį pasą arba nacionalinį
asmens tapatybės dokumentą.
6.	Gyventojo statusą patvirtinantį
elektroniniu arba įprastu paštu.

laišką

gausite

Pranešimas apie privatumo apsaugą
Džersio Muitinės ir imigracijos tarnyba (JCIS) bus jūsų duomenų valdytoja bei naudos jūsų pateiktą informaciją pagal
2018 m. Džersio Duomenų apsaugos įstatymą.
Džersio ES gyventojų programos tikslais mes turėsime elektroninę prieigą prie Socialinės apsaugos departamento
turimos jūsų asmeninės informacijos, kad palengvintume teisėto nurodytų duomenų tvarkymo procesą. Tokie
duomenys yra: jūsų socialinės apsaugos numeris (SAN), gimimo data, gyventojo statusas, jūsų įmokų istorija bei
informacija, susijusi su pašalpų prašymu. JCIS taip pat naudos jūsų informaciją atlikdama teistumo patikrinimus.
Mes negalėsime jums suteikti statuso pagal Džersio ES gyventojų programą, jei neturėsime pakankamai informacijos
ir jūsų leidimo ją naudoti taip, kaip to reikės.
Mums gali tekti nurodyti jūsų imigracijos statusą kitiems States of Jersey (Džersio valstijų) departamentams (SOJ),
institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms. Tai gali būti, tačiau neapsiribojant: policija ir teisėsaugos institucijos; teismai
bei muitinės ir imigracijos tarnybos JK ir Salose.
Daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame jūsų duomenis bei apie jūsų teises pateikta Džersio Muitinės ir
imigracijos tarnybos privatumo politikoje ir priede, kurį rasite paspaudę čia.
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