Pokyny pre žiadosť
Deň Brexitu – 29. marec 2019

Prehľad
Ak ste občanom Európskej únie (EÚ) žijúci v Jersey
a chcete v Jersey naďalej zostať žiť po 31. decembri
2020, musíte spolu s rodinou požiadať o Schému
usadenia sa občanov EÚ v Jersey (ďalej len “Jersey EU
Settlement Scheme”).

Taktiež budú chránené práva detí narodených alebo
adoptovaných po 31. decembri 2020 a ich budúcich
detí. Rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi EÚ budú
musieť prekázať ich pomer k občanovi EÚ, ktorý to
žije.

Jersey EU Settlement Scheme zahŕňa všetkých
občanov EÚ žijúcich v Jersey a ich blízkych rodinných
príslušníkov. Rodinní príslušníci nemusia pochádzať z
EÚ; môžu byť z ktorejkoľvek časti sveta a musia vyplniť
ich vlastný formulár žiadosti.

Čo je potrebné?

Jersey EU Settlement Scheme nemá dopad na vaše
sociálne príspevky na bývanie, prácu alebo zdravotnú
starostlivosť.
Ak ste írsky alebo britský občan, žiadosť nemusíte
vyplniť.
Ak v Jersey bývate viac ako 5 rokov, budete mať nárok
na status usídlenia. Ak tu bývate menej ako 5 rokov,
budete mať nárok na status predčasného usídlenia.
Budete musieť vyplniť krátky formulár žiadosti online.
Ak budete potrebovať pomoc, túto môžete dostať
telefonicky alebo osobne.

Formulár žiadosti vás požiada o základné informácie
o vás a vašich rodinných prísluníkoch ako sú mená,
adresy, čísla pasov, občianskych preukazov a čísiel
sociálnej bezpečnosti.
•	Uistite sa prosím, že máte platný pas alebo
občiansky preukaz
•	Je potrebné, aby ste vedeli mesiac a rok, kedy ste
pricestovali do Jersey.
•	Bude potrebné, aby ste prehlásili akékoľvek trestné
usvedčenia, ktoré ste spáchali v akejkoľvek krajine,
pretože na všetkých žiadateľov a závislých členov
sa uskutočnia kriminálne previerky. Nepredloženie
trestných odsúdení môže mať dopad na vašu
žiadosť.

Pokiaľ bude naďalej existovať vzťah s blízkymi rodinnými
príslušníkmi, ktorí v Jersey nebývajú, do 31.decembra
2020 sa budú môcť kedykoľvek v Jersey pripojiť k ich
rodinnému členovi EÚ.
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Postup žiadosti
navštívte
www.gov.je

stlačte na
settlement
scheme
application
form

vyplňte
online
application
form + make
payment

skontaktuje vás
pracovník, aby
si s vami
dohodol
stretnutie

overí
osobne vašu
totožnosť a
štátnu
príslušnosť

potvrdenie
o statuse
usídlenia
bude zaslané
emailom alebo
poštou

1.	Žiadosť o Settlement Scheme je formulár online.
Tento formulár nájdete na www.gov.je alebo
www.one.gov.je za použitia počítača, laptopu
alebo inteligentného telefónu.

4.	Skontaktuje vás pracovník, aby si s vami a s vašou
rodinou dohodol stretnutie, kde sa overia doklady
vašej totožnosti a akékoľvek iné informácie, ktoré
budú potrebné.

2.	Stlačte na the Jersey EU Settlement Scheme
Application Form.

5.	Na overenie dokladov totožnosti sa budete musieť
dostaviť buď na oddelenie Customer and Local
Services department na ulici La Motte Street alebo
Jersey Customs and Immigration v Maritime House.

3.	Vyplňte online žiadosť a zaplaťte poplatok.
Poplatok za dospelú osobu je £25 a £12.50 za
dieťa menej ako 16 rokov.
	Online budete môcť požiadať aj na Customer
and Local Services department na ulici La Motte
Street.
	Každý občan vo veku 16 rokov a viac musí vyplniť
svoju vlastnú žiadosť.
	Deti, ktoré majú menej ako 16 rokov musia byť
pripísané do žiadosti jedného z rodičov.

	Každý žiadateľ a akákoľvek závislá osoba sa
musia na stretnutie dostaviť osobne, aby predložili
potrebné doklady. Deti, ktoré majú menej ako
16 rokov musia predložiť ich rodný list a platný pas
alebo občiansky preukaz.
6.	Poštou alebo emailom obdržíte list potvrdzujúci váš
Status usídlenia.

Ochrana osobných údajov
Služba Jersey Customs and Immigration Service (JCIS) bude slúžiť ako kontrolór vašich údajov a použije informácie,
ktoré poskytnete, spôsobom, ktorý bude v súlade s zákonom o ochrane údajov (Jersey) z roku 2018.
Na účely schémy Jersey EU Settlement Scheme budeme k osobným informáciám, ktoré má oddelenie sociálneho
zabezpečenia pristupovať elektronicky, aby sme uľahčili zákonné spracovanie špecifikovaných údajov. Patrí sem aj
vaše sociálne bezpečnostné číslo (SSN); dátum narodenia; stav bývania; vaša história príspevkov a informácie týkajúce
sa akýchkoľvek nárokov na sociálne dávky. Spoločnosť JCIS bude tiež používať vaše informácie na vykonávanie
kontrol trestného registra.
Pokiaľ nebudeme mať dostatok informácií a vaše povolenie použiť informácie, ktoré sú potrebné, status podľa schémy
Jersey EU Settlement Scheme vám nebudeme môcť udeliť.
Je možné, že bude potrebné, aby sme o vašom imigračnom statuse informovali iné oddelenia, agentúry a iné orgány
štátu Jersey (SOJ). Tu okrem iného patrí: polícia a orgány činné v trestnom konaní; súdy a colné a imigračné orgány v
Spojenom kráľovstve a na ostrovoch.
Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu, akým používame vaše údaje a vaše práva, nájdete v pravidlách ochrany
osobných údajov služieb Jersey Customs and Immigration Service a retenčnému plánu, ktoré sú k dispozícii, ak
kliknete tu.
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