Note explicative
privind cererea
Ziua Brexitului - 29 martie 2019

Prezentare generală

atât timp cât relația mai există.

Dacă sunteți cetățean al Uniunii Europene (UE) și locuiți
în Jersey, dvs. și familia trebuie să solicitați un permis
UE de ședere în Jersey (Jersey EU Settlement Scheme)
în cazul în care doriți să locuiți în continuare aici după
31 decembrie 2020.

Drepturile copiilor născuți sau adoptați după data de
31 decembrie 2020 și ale viitoarelor persoane aflate
în întreținere vor fi de asemenea protejate. Membrii
de familie care nu sunt cetățeni UE vor trebui să
dovedească relația cu un cetățean UE care locuiește
aici.

Procedura UE de obținere a unui permis de ședere în
Jersey include toți cetățenii UE care locuiesc în Jersey
și membrii lor apropiați de familie. Membrii de familie nu
trebuie să fie din UE; ei pot proveni de oriunde din lume
și trebuie să completeze propriul lor formular de cerere.
Permisul UE de ședere în Jersey nu vă afectează
beneficiile legate de locuință, muncă și asistență
medicală.
Dacă aveți cetățenie britanică sau irlandeză, nu trebuie
să faceți nicio cerere.
Dacă locuiți în Jersey de peste 5 ani, sunteți eligibil
pentru statutul de rezident permanent (settled status).
Dacă locuiți în Jersey de mai puțin de 5 ani, sunteți
eligibil pentru statutul de rezident temporar (pre-settled
status).
Va trebui să completați un formular scurt de cerere
online. Dacă aveți nevoie, veți putea obține asistență
prin telefon sau personal.

Ce este necesar?
În formularul de cerere vi se vor solicita informații de
bază despre dvs. și membrii familiei, cum ar fi: nume,
adrese, numerele de pașaport, numerele cărților de
identitate și ale asigurărilor sociale.
•	Asigurați-vă că aveți un pașaport sau o carte de
identitate valabil/ă.
•	Va trebui să știți luna și anul în care ați sosit în
Jersey.
•	Va trebui să declarați dacă aveți condamnări
penale în orice țară, deoarece tuturor solicitanților
și persoanelor aflate în întreținerea acestora
li se va verifica cazierul judiciar. Nedeclararea
condamnărilor penale poate afecta cererea dvs.

Membrii de familie apropiați care nu locuiesc în Jersey
până la 31 decembrie 2020 se vor putea alătura
membrului de familie din UE, în Jersey, oricând în viitor,
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1.	Cererea pentru un permis de ședere se face printrun formular online. Pentru a accesa formularul,
intrați pe www.gov.je sau pe www.one.gov.je de pe
computer, laptop sau smartphone.

4.	Veți fi contactat de un asistent social, în vederea
stabilirii unei întâlniri cu dvs. și familia și a furnizării
documentelor de identitate și a oricăror alte
informații care ar putea fi necesare.

2.	Selectați Formularul de cerere pentru un permis
UE de ședere în Jersey.

5.	Va trebui să vă prezentați fie la departamentul
Customer and Local Services situat pe La Motte
Street, fie la Jersey Customs and Immigration Service
(Serviciul de imigrări și vamă din Jersey) situat în
Maritime House, pentru a furniza documentele de
identitate în vederea verificării acestora.

3.	Completați formularul de cerere online și efectuați
plata online. Costul este de £25 pentru fiecare
adult și £12,50 pentru fiecare copil cu vârsta sub
16 ani.
	Veți putea face cererea online și la departamentul
Customer and Local Services (Servicii locale
pentru clienți) situat pe La Motte Street.
	Fiecare cetățean UE cu vârsta de cel puțin 16 ani
trebuie să completeze propriul său formular de
cerere.
	Copiii cu vârsta sub 16 ani trebuie să fie doar incluși
în formularul unuia dintre părinți sau al tutorelui.

	Fiecare solicitant și persoanele aflate în întreținere
menționate în cerere trebuie să prezinte personal
documentele necesare. Copiii sub 16 ani vor trebui
să prezinte certificatul de naștere și un pașaport
valabil sau un document național de identitate.
6.	Veți primi scrisoarea de confirmare a statutului de
rezident permanent (settled status) prin email sau
poștă.

Aviz de confidențialitate
Jersey Customs and Immigration Service (JCIS) va avea rolul unui „operator de date” și va utiliza informațiile furnizate
în conformitate cu Legea din 2018 privind protecția datelor (Jersey).
În scopul obținerii permisului UE de ședere în Jersey, vom accesa electronic datele dvs. personale deținute de
Departamentul de securitate socială (Social Security Department), pentru a facilita prelucrarea legală a datelor
specificate. Aceasta include numărul de asigurare socială (Social Security Number - SSN); data nașterii; situația
locativă; istoricul contribuțiilor și informații legate de cererile de prestații. JCIS va utiliza de asemenea informațiile dvs.
în vederea verificării cazierului judiciar.
Nu vom putea să vă acordăm un statut în cadrul procedurii UE pentru obținerea unui permis de ședere în Jersey decât
dacă avem suficiente informații și permisiunea dvs. de a utiliza aceste informații după cum este necesar.
Ar putea fi nevoie să transmitem informații privind statutul dvs. de imigrant altor departamente, agenții și organisme
ale Statelor Jersey (SOJ). Exemplele pot include, dar nu se limitează la: poliție și autorități de aplicare a legii; instanțe
și autorități vamale și de imigrare din Regatul Unit și Insule.
Pentru informații suplimentare legate de modul în care utilizăm datele dvs. și drepturile pe care le aveți, consultați
politica de confidențialitate și regimul de păstrare a datelor ale Serviciului de imigrări și vamă din Jersey, disponibile
aici.
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