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1. RÉAMHRÁ 

Tugtar sa bheartas seo forbhreathnú ar an dóigh a bpróiseálann an Roinn Oideachais na 

sonraí pearsanta de chuid daoine áirithe a idirghníomhaíonn léi:- 

 Baill Foirne Scoile agus Baill Foirne Scoile ar Scor 

Tuismitheoirí agus Leanaí (lena n-áirítear daltaí san oideachas sna luathbhlianta        

agus daltaí bunscoile agus iar-bhunscoile) 

 Mic Léinn Tríú Leibhéil – Breisoideachas agus Oiliúint 

 Daoine Eile, e.g. comhaltaí de choistí achomhairc, soláthraithe, comhfhreagraithe 

Urramaíonn an Roinn do phríobháideacht agus tá sí tiomanta do do shonraí pearsanta a 

chosaint.  San Fhógra Príobháideachta seo, tabharfar eolas duit ar an dóigh a n-úsáidimid 

do shonraí pearsanta nuair a théann tú i dteagmháil leis na réimsí gnó difriúla laistigh den 

Roinn agus inseofar duit faoi na cearta príobháideachta atá agat agus faoin gcosaint atá 

agat faoin dlí.  

Áireofar le haon tagairt do do shonraí pearsanta sa doiciméad seo tagairt d’aon sonraí 

pearsanta a bhaineann le do leanaí i gcás gur sonraí iad sin a sholáthraíonn tú go díreach 

dúinn nó trí scoil, trí Bhord Oideachais agus Oiliúna, trí Tusla, tríd an gComhairle Náisiúnta 

um Oideachas Speisialta nó trí chomhlachtaí eile san earnáil Oideachais.  

2. FAISNÉIS THÁBHACHTACH AGUS CÉ SINN 

2.1 Cuspóir an Fhógra Príobháideachta seo 

Is é an aidhm atá leis an bhFógra Príobháideachta seo faisnéis a thabhairt duit faoin dóigh a 

ndéanann an Roinn do shonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil chun soláthar a 

dhéanamh don oideachas agus don oiliúint.  

Tá sé tábhachtach go léifeá an Fógra Príobháideachta seo, i dteannta aon Fhógraí 

Príobháideachta eile nó aon fhógraí Próiseála Cothroime a sholáthraímid ar ócáidí sonracha 

nuair a bhíonn sonraí pearsanta á mbailiú nó á bpróiseáil againn fút, ionas go mbeidh tú ar 

an eolas go hiomlán faoin dóigh a mbíonn do shonraí á n-úsáid againn agus faoi cén fáth a 

mbíonn do shonraí á n-úsáid againn.  Forlíontar leis an bhFógra Príobháideachta seo na 

fógraí eile sin agus níl sé i gceist go nglacfaidh sé a n-ionad.  

2.2 Rialaitheoir 

Is í an Roinn Oideachais , Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96, an rialaitheoir 

atá freagrach as do shonraí pearsanta.  

Má bhíonn aon cheisteanna agat faoin bhfógra príobháideachta seo, lena n-áirítear aon 

iarraidh chun do chearta dlíthiúla a fheidhmiú, déan teagmháil le hOifigeach Cosanta Sonraí 

na Roinne ach ríomhphost a sheoladh chuig dpo@education.gov.ie. Is féidir teagmháil a 

dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí tríd an bpost freisin: An Roinn Oideachais , An 

tAonad um Chosaint Sonraí, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659. 

Tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh tráth ar bith leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí, 

www.dataprotection.ie, arb é an t-údarás maoirseachta le haghaidh saincheisteanna cosanta 

sonraí é.  Déan teagmháil dhíreach linn ar an gcéad ásc, áfach, toisc gur mhór againn an 

deis a fháil déileáil le haon ábhair imní atá agat.  

3. NA SONRAÍ A BHAILÍMID FÚT 

mailto:dpo@education.gov.ie
http://www.dataprotection.ie/
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3.1 Sonraí Pearsanta 

Ciallaíonn sonraí pearsanta nó faisnéis phearsanta aon fhaisnéis faoi dhuine aonair ar féidir 

an duine sin a shainaithint uaithi.  Ní áirítear léi sonraí ar baineadh aitheantas an duine 

díobh (sonraí anaithnidithe). 

Uimhreacha Tagartha - lena n-áirítear ceann amháin nó níos mó de na 

huimhreacha seo a leanas: Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP), Uimhir 

Chlárúcháin leis an gComhairle Mhúinteoireachta, Uimhir Phárolla, Uimhir 

Aitheantais Dalta leis an Roinn.  

Sonraí Aitheantais - lena n-áirítear céadainm, sloinne, ainm úsáideora nó 

aitheantóir den chineál céanna, teideal, dáta breithe agus inscne. 

Mionsonraí Teagmhála - lena n-áirítear seoladh baile, Éirchód, seoladh ríomhphoist 

agus uimhir theileafóin. 

Mionsonraí Scoile nó Eagraíocht Oideachais - lena n-áirítear Uimh. Rolla, Ainm, 

Seoladh 

Mionsonraí Airgeadais - lena n-áirítear mionsonraí cuntas bainc 

Stair Sheirbhíse - lena n-áirítear mionsonraí faoi sheirbhís mar bhall foirne scoile 

Sonraí Párolla - lena n-áirítear mionsonraí duillín pá, asbhaintí reachtúla, asbhaintí 

deonacha. 

Clár Oideachais - cineál cláir oideachais, e.g. an Ardteistiméireacht, ábhair, cúrsaí 

nó modúil eile foghlama. 

Sonraí Díolúine - díolúine ó staidéar a dhéanamh ar Ghaeilge nó ó bhliain a 

athdhéanamh ar scoil 

Ceist nó iarraidh - faisnéis a sholáthraíonn tú le linn duit cumarsáid a dhéanamh leis 

an Roinn. 

3.2 Sonraí Comhiomlánaithe 

Déanaimid sonraí comhiomlánaithe amhail sonraí staidrimh nó sonraí déimeagrafacha a 

bhailiú, a úsáid agus a chomhroinnt chun críocha éagsúla, lena n-áirítear chun bonn eolais a 

chur faoi bheartas, chun pleanáil a dhéanamh, chun scéimeanna agus cláir a athbhreithniú 

agus chun anailís staidrimh agus taighde a dhéanamh.  Cé go bhféadfar sonraí 

comhiomlánaithe a dhíorthú ó do shonraí pearsanta, ní mheastar faoin dlí gur sonraí 

pearsanta iad sin toisc nach nochtar d’aitheantas go díreach nó go hindíreach iontu.  Mar 

shampla, cuireann an Roinn staidreamh comhiomlánaithe bliantúil le chéile ar dhaltaí agus 

ar na cláir agus na hábhair éagsúla a bhfuil siad ag déanamh staidéar orthu.  

3.3 Catagóirí Speisialta Sonraí 

Baill Foirne Scoile agus Baill Foirne Scoile ar Scor 

Teastaíonn ardleibhéil chosanta i leith catagóirí speisialta faisnéise nó i leith faisnéis 

phearsanta atá an-íogair.  Próiseálann an Roinn sonraí faoi asbhaintí ballraíochta 

ceardchumainn, le toiliú ón mball foirne lena mbaineann.  Féadfaidh an Roinn, le toiliú ón 

duine aonair, faisnéis reiligiúnach a phróiseáil i gcás gur mian leis an duine aonair go 

dtabharfaí teideal reiligiúnach air/uirthi, e.g. an tAthair Ó Murchú, an tSiúr Aingeal Ní 

Mhurchú.  Féadfaidh an Roinn faisnéis a phróiseáil faoi shaoire bhreoiteachta chun 
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íocaíochtaí a dhéanamh le baill foirne scoile. Ní fhéadfaidh sí faisnéis a phróiseáil faoi 

chineál an tinnis, áfach.  Féadfaidh an Roinn próiseáil a dhéanamh ar shonraí a bhaineann 

leis an tsláinte, i gcás go soláthróidh an tseirbhís sláinte ceirde faisnéis i ndáil le hiarratais ar 

dhul ar scor ar fhorais drochshláinte.  Féadfaidh an Roinn próiseáil a dhéanamh ar shonraí a 

bhaineann leis an tsláinte freisin le linn di cásanna samplacha a athbhreithniú mar chuid 

d’iniúchadh ar airgead poiblí a chaitear sa tseirbhís sláinte ceirde.  Le linn di teidlíocht pinsin 

a chinneadh, féadfaidh an Roinn próiseáil a dhéanamh ar fhaisnéis a bhaineann le reiligiún i 

gcás go raibh nó go bhfuil duine ina b(h)all d’ord rialta agus i gcás gur gá na sonraí sin a 

phróiseáil faoi na scéimeanna pinsean lena mbaineann.  

Leanaí/Daltaí 

Bailíonn an Roinn faisnéis faoi chúlra eitneach/cultúrtha daltaí, le toiliú ón tuismitheoir/ón 

gcaomhnóir, chun críocha anailíse staidrimh agus chun tuairisc a thabhairt i bhformáid 

chomhiomlánaithe chun críocha cuimsithe shóisialta agus comhtháthaithe.  Is chun críocha 

staidrimh freisin a bhailíonn an Roinn sonraí faoi reiligiún daltaí ar leibhéal na bunscoile, le 

toiliú ón tuismitheoir/ón gcaomhnóir.  Ní phróiseálfaidh an Roinn catagóirí speisialta sonraí 

chun acmhainní a leithdháileadh ach amháin i gcás go bhforálfar dó sin le hachtú an 

Bhunreachta.  Féadfaidh an Roinn próiseáil a dhéanamh ar shonraí a bhaineann leis an 

tsláinte i leith daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu nó atá faoi mhíchumas 

chun a chinntiú go gcuirfear seirbhísí tacaíochta, mar atá sainmhínithe in alt 2 den Acht 

Oideachais, 1998, ar fáil do gach leanbh, lena n-áirítear seirbhísí síceolaíochta agus leibhéal 

agus cáilíocht oideachais is cuí do fhreastal ar riachtanais agus cumas an duine sin.  

3.4 Sonraí Airteagal 10 

Is é is sonraí Airteagal 10 ann ná sonraí a bhaineann le ciontuithe coiriúla nó le cionta 

líomhnaithe.  Féadfar sonraí den sórt sin a phróiseáil chun leasanna bunúsacha an duine 

aonair nó aon duine eile a chosaint i gcás go dtiocfaidh saincheisteanna cosanta nó leasa 

leanaí aníos.  

3.5 Sonraí Leanaí 

Féadfaidh an Roinn sonraí leanaí a bhailiú le linn di cúraimí a chur i gcrích chun leas an 

phobail mar chuid de na feidhmeanna reachtúla atá aici.  Próiseálann an Roinn sonraí leanaí 

chun críocha scéimeanna agus cistiúcháin don oideachas sna luathbhlianta.  Próiseálann an 

Roinn sonraí leanaí do roinnt scéimeanna agus don chistiú a sholáthraíonn sí i réimsí an 

teagaisc bhaile agus na teicneolaíochta cúnta agus do na tacaí eile a sholáthraíonn sí do 

leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu nó do leanaí a bhfuil áit scoile in 

easnamh orthu ar feadh tréimhse shealadach.  Féadfaidh an Roinn sonraí leanaí a 

phróiseáil mar chuid dá Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais.  Féadfaidh sí sonraí 

leanaí a phróiseáil mar chuid den Scéim Iompair Scoile.  Féadfaidh an Roinn sonraí leanaí a 

phróiseáil mar chuid d’achomharc a dhéantar faoi alt 29 den Acht Oideachais, 1998, i gcás 

diúltú leanbh a rollú, i gcás fionraí nó díbirt ón scoil nó i gcás achomharc i réimsí na 

ndeontas mac léinn nó an iompair scoile.  Féadfaidh an Roinn sonraí leanaí a phróiseáil ar 

aon dul leis na hoibleagáidí reachtúla atá uirthi agus leis an mbeartas inmheánach cosanta 

leanaí atá i bhfeidhm aici.  

 

 

 



An Roinn Oideachais  
Fógra Príobháideachta 

 

5 
 

3.6 Tuilleadh Faisnéise 

Tabharfaimid faisnéis shonrach bhreise duit faoin gcineál sonraí pearsanta, agus faoi na 

críocha ar chucu a úsáidfear na sonraí, tráth a ghabhfar iad.  

4. AN DÓIGH A mBAILÍTEAR DO SHONRAÍ 

4.1 Tríd an Scoil nó trí Eagraíocht Oideachais eile 

Maidir le baill foirne scoile, bailítear sonraí ó na scoileanna agus ó fhostóirí eile agus 

úsáideann an Roinn iad chun ceapacháin a dhéanamh, chun pá a íoc agus chun críocha 

pinsin agus coigeartuithe gaolmhara. 

Maidir le daltaí bunscoile agus iar-bhunscoile, tugann na scoileanna sonraí faoi na daltaí atá 

rollaithe iontu ar ais don Roinn trí na Bunachair Shonraí Ar Líne do Bhunscoileanna agus 

d’Iar-Bhunscoileanna (POD agus P-POD) ionas gur féidir leis an Roinn soláthar a dhéanamh 

don oideachas trí phoist teagaisc a leithdháileadh ar scoileanna agus trí chistiú a thabhairt 

dóibh bunaithe ar fhigiúirí rollaithe.  Teastaíonn sonraí faoi dhaltaí freisin chun sonraí 

rollaithe a fhíordheimhniú agus chun cuntas a thabhairt ar an dóigh a gcaitear airgead poiblí 

a fhaightear ón Oireachtas agus chun an méid sin a iniúchadh. 

Ar leibhéal na hIar-bhunscoile, déanann na scoileanna iontrálaithe sna Scrúduithe Stáit a 

tharchur tríd an Roinn agus ar aghaidh chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit. 

Faoi roinnt de na scéimeanna tacaíochta agus cistiúcháin do dhaltaí a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu, is é/í Eagraí Riachtanas Speisialta Oideachais, mar fhostaí de 

chuid na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, a dhéanann an t-iarratas ón dalta a 

tharchur chuig an Roinn. 

Maidir le socrúcháin scoile agus maidir le hiarratais ar theagasc baile atá ar feitheamh áit 

scoile a fháil, féadfaidh Seirbhís Leasa Oideachais Tusla sonraí an dalta a thabhairt don 

Roinn.  

4.2 Teagmháil Dhíreach 

I gcás scéimeanna, clár, scoláireachtaí, achomhairc alt 29 agus achomharc eile, féadfaidh 

an tuismitheoir/an caomhnóir nó an dalta iarratas a dhéanamh go díreach chuig an Roinn.  

Féadfaidh tú ceisteanna a chur agus iarrataí a chur isteach i leith na scéimeanna, na gclár 

agus an chistiúcháin atá ar fáil ón Roinn mar chuid de na feidhmeanna reachtúla atá aici.  

Faigheann an Roinn comhfhreagras ginearálta gan iarraidh i ndáil le raon an-leathan 

beartas, cleachtas, comhpháirtithe agus gníomhaíochtaí oideachais freisin.  I gcás go 

mbeidh bunús dlí ag an Roinn leis na sonraí sin a phróiseáil, is é an t-aonad gnó cuí a 

phróiseálfaidh iad. I gcás sonraí pearsanta gan iarraidh, ar sonraí iad nach bhfuil aon 

bhunús dlí ag an Roinn le iad a phróiseáil, is amhlaidh go seolfar ar ais iad nó go ndiúscrófar 

ar bhealach slán iad.  

5. AN DÓIGH A N-ÚSÁIDIMID DO SHONRAÍ PEARSANTA 

I bhformhór na gcásanna, féadfaidh an Roinn do shonraí pearsanta a úsáid chun cúraimí a 

chur i gcrích chun leas an phobail nó le linn di údarás oifigiúil a fheidhmiú i gcás go mbeidh 

sé sin riachtanach agus comhréireach ionas gur féidir léi na feidhmeanna reachtúla atá aici 

faoi achtacháin nó faoin mBunreacht a chomhlíonadh. 

Is féidir go mbeidh an phróiseáil a dhéanann an Roinn ar shonraí pearsanta ag brath ar 

oibleagáidí dlíthiúla freisin, e.g. asbhaintí faoin reachtaíocht cánach agus Leasa 
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Shóisialaigh.  Tá an Roinn faoi réir an Achta um Chartlann Náisiúnta, 1986. Dá bhrí sin, 

ceanglaítear uirthi taifid ina bhfuil sonraí pearsanta a choinneáil chun críche cartlannaithe. 

Féadfaidh an Roinn do shonraí pearsanta a phróiseáil freisin i gcás go mbeidh sé sin 

riachtanach ionas gur féidir léi conradh seirbhísí nó earraí nó conarthaí fostaíochta a 

bhaineann lena fostaithe féin a chomhlíonadh.  

Uaireanta, próiseálfaidh an Roinn do shonraí pearsanta i gcás go mbeidh sé sin riachtanach 

chun do leasanna bunúsacha nó leasanna bunúsacha duine eile a chosaint.  Is féidir go 

mbeidh an cineál próiseála sin ag teastáil chun críocha leasa nó cosanta leanaí. 

Mar mhórchomhlacht poiblí, ní bhraithfidh an Roinn ar thoiliú a úsáid mar bhunús dlí 

seachas i gcásanna teoranta ina mbeidh an phróiseáil roghnach agus ina bhféadfaidh tú 

toiliú go saor le próiseáil ag an Roinn, e.g. cuimsiú i liosta seachadta ríomhphoist, i 

suirbhéanna. 

Mar údarás poiblí, ní bhraithfidh an Roinn ar leas dlisteanach a úsáid le linn di na cúraimí 

poiblí atá uirthi a chur i gcrích.  Braithfidh sí ar leas dlisteanach a úsáid, áfach, i gcás go 

mbainfidh próiseáil do shonraí pearsanta leis an eagraíocht a oibriú, e.g. teilifís ciorcaid iata 

(TCI) a oibriú ar mhaithe le slándáil agus sábháilteacht na ndaoine a úsáideann a saoráidí.  

6. NA CRÍOCHA AR CHUCU A ÚSÁIDIMID DO SHONRAÍ PEARSANTA 

Seo a leanas liosta achomair de na príomhchríocha ar chucu a fhéadfar do shonraí 

pearsanta a phróiseáil, ag brath ar an gcatagóir ábhair shonraí faoina dtagann tú.  

I gcásanna áirithe, próiseálfaimid do shonraí pearsanta chun críocha eile i gcás go dtiocfaidh 

tú faoi níos mó ná catagóir ábhair shonraí amháin, e.g. i gcás gur ball foirne scoile agus 

tuismitheoir le leanbh scoile araon thú.  Tabhair faoi deara go ndéantar bainistiú agus rialú 

ar rochtain ar shonraí laistigh den Roinn agus nach mbeidh aon rochtain ag baill foirne ar do 

shonraí ach amháin i gcás go mbeidh cuspóir ábhartha acu le do shonraí a rochtain, e.g. i 

gcás gur múinteoir thú agus go ndéanfaidh tú comhfhreagras linn mar thuismitheoir, ní 

bheidh aon rochtain ar do shonraí párolla ag an mball foirne a thabharfaidh freagra duit mar 

thuismitheoir toisc nach mbeidh aon chuspóir aige/aici le sonraí den sórt sin a rochtain.  

Is i bhfógraí próiseála sonracha a thabharfar faisnéis níos mine faoin gcuspóir, faoin mbunús 

dlí, faoin tréimhse choinneála/stórála, faoin nochtadh, faoi na cearta cosanta sonraí atá agat 

agus faoin duine ar cheart duit teagmháil a dhéanamh leis/léi maidir leis na cearta atá agat. 

Beidh na fógraí sin ar fáil ag an am a bhaileofar do shonraí nó tabharfaidh an Roinn an 

fhaisnéis sin duit sula bpróiseálfaidh sí do shonraí.  

Is iad seo a leanas na hábhair shonraí dá bpróiseáiltear na sonraí i dTábla 1  

 Baill Foirne Scoile agus Baill Foirne Scoile ar Scor 

Tuismitheoirí agus Leanaí (lena n-áirítear daltaí san oideachas sna luathbhlianta 

agus daltaí Bunscoile agus Iar-bhunscoile) 

 Mic léinn tríú leibhéal – breisoideachas agus oiliúint 

Is é atá i gceist le formhór na ngníomhaíochtaí próiseála seo a leanas i dTábla 1 ná próiseáil 

a dhéanamh ar Aitheantas, Mionsonraí Teagmhála agus Mionsonraí Scoile an duine 

aonair agus ar na catagóirí sonraí pearsanta atá liostaithe. 
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Tábla 1 

Gníomhaíocht/Críoch 
Próiseála 

Cineál Sonraí Bunús Dlí 

Múinteoirí a Cheapadh agus 
a Íoc 

UPSP 
Uimh. Phárolla 
Uimh. Chlárúcháin leis an 
gComhairle 
Mhúinteoireachta 
Mionsonraí Íocaíochta 
Asbhaintí Reachtúla 
Asbhaintí Deonacha, e.g. 
Síntiús ceardchumainn 
Stair Sheirbhíse 
Saoire, lena n-áirítear saoire 
bhreoiteachta 
Tabhairt ar iasacht 

Cúram a chur i gcrích chun 
leas an phobail, bunaithe ar 
fheidhmeanna reachtúla an 
Aire 
 
Oibleagáid dhlíthiúil – 
asbhaintí reachtúla 
Toiliú – asbhaintí deonacha 

Téarmaí agus Coinníollacha 
Ball Foirne Scoile 

UPSP 
Uimh. Phárolla  
Mionsonraí faoi chásanna 
ina bhfiosróidh tú cur i 
bhfeidhm na dtéarmaí agus 
coinníollacha, e.g. Conradh 
Tréimhse Éiginnte 

Cúram a chur i gcrích chun 
leas an phobail, bunaithe ar 
fheidhmeanna reachtúla an 
Aire 

Pinsin a Cheadú agus a Íoc UPSP 
Uimh. Phárolla 
Stair Sheirbhíse 
Sonraí a bhaineann leis an 
tSláinte (luathscor) 

Scéimeanna Pinsean 
Earnála Poiblí 

Scéimeanna agus Cistiú 
don Oideachas sna 
Luathbhlianta 

UPSP 
Soláthraí Oideachais 
Mionsonraí Íocaíochta 

Cúram a chur i gcrích chun 
leas an phobail, bunaithe ar 
fheidhmeanna reachtúla an 
Aire 

Tuairisceán Bliantúil maidir 
le Daltaí Bunscoile 

Rangbhliain 
Díolúintí 
Meán Foghlama 
Gaeilge/Béarla 

Cúram a chur i gcrích chun 
leas an phobail, bunaithe ar 
fheidhmeanna reachtúla an 
Aire 

Tuairisceán Bliantúil maidir 
le Daltaí Iar-bhunscoile 

Cineál Dalta, e.g. dalta 
cónaithe, socrúchán 
gearrthéarmach 
Clár 
Ábhair agus Cúrsaí 
Díolúintí 
Meán Foghlama 
Gaeilge/Béarla 

Cúram a chur i gcrích chun 
leas an phobail, bunaithe ar 
fheidhmeanna reachtúla an 
Aire 

Próifíl Ghnóthachtála na 
Sraithe Sóisearaí 

Measúnú Rangbhunaithe 
Aonad Foghlama 
Tosaíochta (daltaí a bhfuil 
Riachtanais Speisialta 
Oideachais acu) 
Torthaí Teastais 
Shóisearaigh tar éis 
achomharc a dhéanamh 

Próiseálaí sonraí do 
scoileanna agus do 
Choimisiún na Scrúduithe 
Stáit 
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Scéimeanna le haghaidh 
Teagasc Baile, 
Teicneolaíocht Chúnta, 
Soláthar Teagaisc i mí Iúil i 
gcásanna áirithe agus cistiú 
do leanaí a bhfuil 
Riachtanais Speisialta 
Oideachais acu 

Sonraí faoin riachtanas 
speisialta oideachais nó 
faoin míchumas 

Cúram a chur i gcrích chun 
leas an phobail, bunaithe ar 
fheidhmeanna reachtúla an 
Aire 

Seirbhís síceolaíochta a 
sholáthar do dhaltaí 
Mar bheart oiriúnach 
sonrach le haghaidh na 
sonraí seo a phróiseáil, 
iarrfaidh an Roinn (an 
tSeirbhís Náisiúnta 
Síceolaíochta Oideachais) 
toiliú sainráite an 
tuismitheora/an chaomhnóra 
le haghaidh próiseáil a 
dhéanamh ar shonraí a 
bhaineann le sláinte an linbh 

Measúnuithe agus Tuairiscí 
Síceolaíochta 

Cúram a chur i gcrích chun 
leas an phobail, bunaithe ar 
fheidhmeanna reachtúla an 
Aire 

Scéimeanna Iompair Scoile, 
lena n-áirítear soláthar 
iompair sonrach do dhaltaí 
áirithe a bhfuil Riachtanais 
Speisialta Oideachais acu 
nó a bhfuil riochtaí leighis 
orthu.  Socruithe iompair do 
dhaltaí a chónaíonn i 
limistéir iargúlta 

Riachtanais iompair 
Mionsonraí bainc nó 
tarscaoilte an 
tuismitheora/an chaomhnóra 
Láthair/bealach 
Mionsonraí teagmhála 
scoile 

Cúram a chur i gcrích chun 
leas an phobail, bunaithe ar 
fheidhmeanna reachtúla an 
Aire 

Achomharc Alt 29 Mionsonraí faoi na forais 
leis an achomharc 
Mionsonraí faoin gcúnamh a 
tugadh chun an t-
achomharc a réiteach 
An cinneadh ón gCoiste 

Oibleagáid dhlíthiúil 

Achomharc i leith Iompar 
Daltaí 

Mionsonraí faoin bhforas 
leis an achomharc 
An cinneadh ón gCoiste 
Achomhairc 

Cúram a chur i gcrích chun 
leas an phobail, bunaithe ar 
fheidhmeanna reachtúla an 
Aire 

Achomharc i leith Deontas 
Mac Léinn 

Mionsonraí faoi na forais 
leis an achomharc 
An cinneadh ón gCoiste 
Achomhairc 

Oibleagáid dhlíthiúil 

Cinneadh maidir le 
pátrúnacht scoile 

Sainrogha pátrúnachta an 
tuismitheora/an chaomhnóra 

Cúram a chur i gcrích chun 
leas an phobail, bunaithe ar 
fheidhmeanna reachtúla an 
Aire 

Scoláireachtaí don 
Ardoideachas 

Sonraí a bhaineann leis na 
critéir shonracha do gach 
scoláireacht 

Cúram a chur i gcrích chun 
leas an phobail, bunaithe ar 
fheidhmeanna reachtúla an 
Aire 
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Dul chun cinn pearsanta 
faoin gCiste Eorpach um 
Choigeartú don Domhandú 
agus faoi Chiste Sóisialta na 
hEorpa 

 Cúram a chur i gcrích chun 
leas an phobail, bunaithe ar 
fheidhmeanna reachtúla an 
Aire agus ar Rialacháin ón 
Aontas Eorpach maidir leis 
an Oiliúint 

 

I dTábla 2 thíos, léirítear na críocha ginearálta ar chucu a fhéadfaidh an Roinn sonraí 

pearsanta a phróiseáil. 

Gníomhaíocht/Críoch 
Próiseála 

Cineál Sonraí Bunús Dlí 

Uiríll ó ionadaithe tofa (e.g. 
TD, FPE, Comhairleoirí) 
agus Ceisteanna 
Parlaiminte 

Aitheantas 
Mionsonraí Teagmhála 
Mionsonraí Scoile (nuair is 
iomchuí) 
Mionsonraí an Ionadaí 
Phoiblí 
Mionsonraí an duine a bhfuil 
an t-uiríoll á dhéanamh thar 
a c(h)eann 
Is féidir go mbeidh catagóirí 
speisialta ar áireamh leis na 
Sonraí Pearsanta atá 
riachtanach agus 
comhréireach chun freagra 
a thabhairt ar an uiríoll 

Oibleagáid dhlíthiúil 

Ceisteanna agus Iarrataí 
Ginearálta 

Aitheantas 
Mionsonraí Teagmhála 
Mionsonraí na Ceiste/na 
hIarrata  
Ní iarrann an Roinn 
catagóirí speisialta sonraí 
mar chuid d’fhiosrú tosaigh.  
I gcás go mbeidh siad ag 
teastáil ina dhiaidh sin, 
iarrfar iad agus míneofar an 
chríoch ar chuici a bheidh 
siad ag teastáil.  I gcás 
sonraí pearsanta gan 
iarraidh, ar sonraí iad nach 
bhfuil aon bhunús dlí ag an 
Roinn le iad a phróiseáil, is 
amhlaidh go seolfar ar ais 
iad nó go ndiúscrófar ar 
bhealach slán iad. 

Cúram a chur i gcrích chun 
leas an phobail, bunaithe ar 
fheidhmeanna reachtúla an 
Aire 
Oibleagáid dhlíthiúil 

Iarrataí Saorála Faisnéise Aitheantas 
Mionsonraí Teagmhála 
Aon sonraí pearsanta atá 
ábhartha don iarraidh 

Oibleagáid dhlíthiúil 

Ceist Cosanta Sonraí nó 
Iarraidh Cosanta Sonraí 

Uimhir Thagartha (nuair is 
iomchuí chun an duine a 
aithint) 

Oibleagáid dhlíthiúil 
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chun Cearta Ábhair Shonraí 
a fheidhmiú 

Aitheantas Fótagrafach 
Cruthúnas ar Sheoladh 
Baile 
Aitheantas 
Mionsonraí Teagmhála 
Cineál na Ceiste 
Sonraí a d’fhéadfadh a 
bheith riachtanach chun 
freagra a thabhairt ar an 
iarraidh 

TCI – ar mhaithe le slándáil 
agus sábháilteacht 
phearsanta 

Íomhánna de dhaoine 
aonair a thugann cuairt ar 
oifigí na Roinne ina n-
oibrítear TCI 

Leas dlisteanach na Roinne 
ar mhaithe le hoibriú go slán 
sábháilte 

Leabhair Shínithe Isteach 
chun críche sláinte agus 
sábháilteachta i gcás go 
mbeidh sé riachtanach 
daoine a bhogadh amach as 
foirgneamh i gcás 
éigeandála 

Aitheantas 
Dáta agus Am na Cuairte 
Teagmhálaí sa Roinn 

Leas dlisteanach na Roinne 
i sláinte agus sábháilteacht 

Miontuairiscí Cruinnithe Aitheantas 
Fostóir (nuair is iomchuí) 
Faisnéis a bhaineann le 
duine aonair 

Cúram a chur i gcrích chun 
leas an phobail, bunaithe ar 
fheidhmeanna reachtúla an 
Aire 

Soláthraithe Earraí agus 
Seirbhísí 

Aitheantas 
Mionsonraí Teagmhála 
Stádas Imréitigh Cánach 
Mionsonraí Bainc 
Mionsonraí Íocaíochta 

Conradh 

Cosaint Leanaí Ainm agus/nó aitheantóirí 
eile agus aon fhaisnéis eile 
ar aon dul le hoibleagáid 
dhlíthiúil na Roinne i dtaca 
le Cosaint Leanaí 

Oibleagáid dhlíthiúil 

 

7. NOCHTADH DO SHONRAÍ PEARSANTA 

Ní nochtfaidh an Roinn do shonraí pearsanta ach amháin i gcás go mbeidh bunús dlí ann le 

déanamh amhlaidh.  Cuirfidh sí ar an eolas thú freisin faoi cén uair atá sé beartaithe aici do 

shonraí a nochtadh ag an am a bhailítear do shonraí nó roimh an nochtadh. 

Is iad seo roinnt de na príomhchríocha ar chucu a fhéadfaidh an Roinn sonraí a chomhroinnt 

le comhlacht eile: 

Comhroinneann an Roinn sonraí faoi asbhaintí reachtúla leis na Coimisinéirí Ioncaim 

agus leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí i gcás go mbeidh 

oibleagáid dhlíthiúil ann le déanamh amhlaidh.  

Comhroinneann an Roinn sonraí leis an bPríomh-Oifig Staidrimh chun críocha 

staidrimh faoin Acht Staidrimh. 
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Comhroinneann an Roinn sonraí leis an bhForas Taighde ar Oideachas faoi dhaltaí 

15 bliana d’aois i scoileanna arna sainaithint ag an bhForas le haghaidh measúnuithe 

PISA a eagrú mar chuid d’fheidhmeanna reachtúla an Fhorais. 

Féadfaidh an Roinn sonraí pearsanta a chomhroinnt le heagraíochtaí eile oideachais, 

lena n-áirítear scoileanna, an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta agus 

Tusla, i gcás go bhforálfar dó sin leis an dlí. 

I gcás gníomhaíochtaí próiseála áirithe, féadfaidh an Roinn gníomhú mar 

Chomhrialaitheoir Sonraí i gcomhar le páirtí eile, e.g. an Córas Éileamh ar Líne 

(OLCS), rud a n-úsáideann an Roinn agus scoileanna é chun sonraí faoi shaoire ball 

foirne scoile a phróiseáil agus íocaíochtaí le múinteoirí ionaid a shocrú. 

I gcásanna eile, féadfaidh an Roinn Próiseálaí Sonraí a fhostú chun néalseirbhísí a 

sholáthar.  I réimse an iompair scoile, oibríonn an Roinn an tseirbhís iompair scoile i 

gcomhar le Bus Éireann.  I réimsí eile, féadfaidh an Roinn gníomhú mar Phróiseálaí 

Sonraí chun cabhrú le scoileanna Próifílí Gnóthachtála na Sraithe Sóisearaí a 

tháirgeadh dá ndaltaí. 

Tugann an Roinn tacaíocht riaracháin do choistí agus boird neamhspleácha 

achomhairc freisin. 

Ceanglaímid ar gach tríú páirtí aird a thabhairt ar shlándáil do shonraí pearsanta agus 

caitheamh leo de réir an dlí.  Ní thugaimid cead dár soláthraithe seirbhíse tríú páirtí do 

shonraí a úsáid chun a gcríoch féin agus ní thugaimid cead dóibh do shonraí pearsanta a 

phróiseáil ach amháin chun críocha sonraithe agus de réir ár dtreoracha.  

Déanfar mionsonraí faoi aon chomhroinnt sonraí a leagan amach san fhógra 

príobháideachta ar leith le haghaidh gníomhaíocht próiseála.  

8. AISTRITHE IDIRNÁISIÚNTA 

Ní aistríonn an Roinn sonraí pearsanta chuig áiteanna lasmuigh den Limistéar Eorpach 

Eacnamaíoch de ghnáth.  I gcás roinnt bheag scéimeanna sonracha nó clár sonrach, 

féadfaidh an Roinn sonraí a aistriú chuig tríú tír mar a bhfuil rialuithe agus cosaintí cuí i 

bhfeidhm agus cuirfidh sí ar an eolas thú faoi sin. 

9. TRÉDHEARCACHT 

Cuirfidh an Roinn leis an bhfaisnéis phoiblí a thugtar sa Bheartas foilsithe um Chosaint 

Sonraí uaithi agus san fhógra príobháideachta ginearálta seo trí fhógraí príobháideachta 

breise a fhoilsiú, áit a dtabharfar faisnéis shoiléir shonrach faoi ghníomhaíochtaí próiseála ar 

leith d’ábhair shonraí ag an am a bhailítear sonraí pearsanta.  Tá na fógraí príobháideachta 

breise sin ar fáil ANSEO. 

10. SLÁNDÁIL SONRAÍ 

Chuireamar bearta cuí slándála i bhfeidhm chun sláine agus rúndacht do shonraí pearsanta 

a chinntiú agus chun a áirithiú nach ndéanfar do shonraí pearsanta a chailleadh de thaisme, 

a úsáid nó a rochtain ar bhealach neamhúdaraithe, a athrú ná a nochtadh.  De bhreis air sin, 

ní thugaimid rochtain ar do shonraí pearsanta ach amháin do na fostaithe, na gníomhairí, na 

conraitheoirí agus na tríú páirtithe eile sin a bhfuil cáil oifigiúil acu óna ról sa Roinn do 

shonraí pearsanta a phróiseáil.  

https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/
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Cuirfidh an Roinn bearta teicniúla agus eagrúcháin cuí chun feidhme chun a chinntiú go 

mbeidh sí in ann i gcónaí sonraí pearsanta a chosaint agus fianaise a thabhairt ar an 

gcosaint sin, lena n-áirítear Beartas Slándála Faisnéise agus Beartas Úsáide Inghlactha TF.  

Áirítear leis sin freisin bearta cuí bainistíochta riosca maidir le slándáil sonraí chun cosaint 

sonraí trí dhearadh agus mar réamhshocrú a chinntiú, mar aon le nósanna imeachta maidir 

le fógra a thabhairt faoi aon sáruithe ar shonraí pearsanta.  

Tá gnéithe tiomnaithe breise slándála agus eagrúcháin ag próisis aonair chun slándáil na 

próiseála a áirithiú.  

De bhreis ar shlándáil fhisiciúil, cuireann an Roinn roinnt prótacal agus beart cibearshlándála 

chun feidhme. Áirítear leo sin Feasacht Úsáideoirí, Slándáil Imlíneach, Cosaint ar Víris/ar 

Bhogearraí Mailíseacha, Scagadh Ríomhphoist agus Gréasáin, Paisteáil Córais, Bainistíocht 

Riosca, Beartais, Measúnuithe Rialta ar Leochaileacht/Bréagionsaithe Tástála Rialta, 

Bainistíocht Gléasanna Móibíleacha, Bainistíocht Rochtana, Bainistíocht Teagmhas, 

Faireachán ar Imeachtaí, Rialachas Slándála Faisnéise, Feasacht ar an Rialachán 

Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, Aisghabháil Tubaiste, Cúltacaí As Líne, Bainistíocht 

Soláthraithe, agus Criptiú.  Ní thugtar mionsonraí amhail láthair óstála agus Prótacail TF, i 

measc nithe eile, anseo ar chúiseanna slándála oibríochtúla.  

11. COINNEÁIL/STÓRÁIL SONRAÍ 

Ní choinneoimid do shonraí pearsanta ach amháin ar feadh na tréimhse a theastaíonn chun 

na críocha ar chucu a bhailíomar iad a chomhlíonadh, lena n-áirítear chun aon cheanglais 

dhlíthiúla, chuntasaíochta nó tuairiscithe a chomhlíonadh.  Ní choinneoidh an Roinn roinnt 

cóipeanna de do shonraí pearsanta. Chomh maith leis sin, déanfar sonraí pearsanta a 

sheoltar chuig rannóga míchearta den Roinn a chur ar aghaidh chuig an rannóg chuí agus ní 

choinneoidh an faighteoir bunaidh iad ach amháin i gcás go mbeidh críoch shonrach ann le 

déanamh amhlaidh.  

Chun an tréimhse choinneála chuí le haghaidh sonraí pearsanta a chinneadh, breithnímid 

méid, cineál agus íogaireacht na sonraí pearsanta, na críocha ar chucu a phróiseálaimid do 

shonraí pearsanta agus cé acu is féidir nó nach féidir linn na críocha sin ar chucu a 

phróiseálaimid iad a bhaint amach ar bhealaí eile, mar aon leis na ceanglais dhlíthiúla is 

infheidhme.  

Maidir le mionsonraí faoi na tréimhsí coinneála le haghaidh gnéithe difriúla de do shonraí 

pearsanta, tá siad ar fáil sna fógraí príobháideachta le haghaidh gníomhaíochtaí próiseála ar 

leith. Cuirfear na fógraí sin ar fáil i gcás go mbeidh do shonraí á mbailiú nó á bpróiseáil ag 

an Roinn. 

Tríd is tríd, coinneofar sonraí daltaí ar feadh 25 bliana agus beidh siad faoi réir athbhreithniú 

ina dhiaidh sin.  Is é an aidhm atá leis sin cuntasaíocht agus iniúchadh an airgid phoiblí a 

éascú ar feadh suas le seacht mbliana tar éis na próiseála deireanaí atá déanta ag an Roinn 

ar shonraí an dalta. 

Tríd is tríd, déanfar sonraí pearsanta a bhféadfadh go gcaithfí airgead poiblí ón Oireachtas 

dá mbarr a choinneáil ar feadh suas le seacht mbliana agus beidh siad faoi réir athbhreithniú 

ina dhiaidh sin chun cuntasaíocht agus iniúchadh an chaiteachais a éascú. 

Maidir le baill foirne scoile, féadfar a sonraí a choinneáil ar feadh suas le 80 bliain chun 

próiseáil na sonraí ábhartha a éascú chun pinsean a cheadú don bhall foirne ar scor nó 

pinsean marthanóra a cheadú.  Tá an Roinn faoi réir fhorálacha an Achta um Chartlann 

Náisiúnta, 1986, agus ceanglaítear leo sin ar an Roinn taifid, lena n-áirítear iad sin ina bhfuil 
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sonraí pearsanta, a choinneáil chun críocha cartlannaithe go dtí go ndéanfaidh an Chartlann 

Náisiúnta ordú diúscartha le haghaidh na haicme taifid sin. 

Is achoimre é sin ar ár mbeartas coinneála.  Beidh ort an fógra príobháideachta le haghaidh 

gníomhaíocht próiseála ar leith a léamh chun tréimhse/critéir choinneála ar leith a 

shainaithint.  

12. DO CHEARTA DLÍTHIÚLA 

Déanfaidh an Roinn bearta cuí, nósanna imeachta cuí agus oiliúint chuí a dhearadh agus a 

chothabháil chun cearta d’ábhair shonraí a chur chun feidhme agus comhlíonfaidh sí go 

hiomlán na hoibleagáidí cosanta sonraí atá uirthi mar a leanas: 

12.1 An Ceart atá ag an Ábhar Sonraí chun Sonraí a Rochtain 

Cuirfidh an Roinn nósanna imeachta chun feidhme chun a chinntiú go bhféadfaidh tú 

rochtain a iarraidh ar do shonraí pearsanta.  

12.2 An Ceart go nDéanfaí Ceartúcháin 

Tá an Roinn tiomanta do shonraí cruinne fút a shealbhú agus cuirfidh sí próisis agus 

nósanna imeachta chun feidhme chun a chinntiú go bhféadfaidh tú na sonraí atá aici fút a 

cheartú i gcás go sainaithneofar míchruinnis. 

12.3 An Ceart go nDéanfaí Léirscriosadh (an Ceart go nDéanfaí Ligean i nDearmad) 

Próiseálann an Roinn na sonraí pearsanta a bhailíonn sí fút toisc go bhfuil bunús dlí ann leis 

an bpróiseáil.  I gcás go bhfaighidh an Roinn iarrataí uait an ceart atá agat go ndéanfaí 

léirscriosadh a fheidhmiú, déanfaidh an Roinn measúnú ar cé acu a fhéadfar nó nach 

bhféadfar na sonraí a léirscriosadh gan difear a dhéanamh do chumas na Roinne chun 

seirbhísí a sholáthar duit sa todhchaí nó chun a hoibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh, mar 

shampla iad sin a leagtar síos faoin Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986. 

12.4 An Ceart go gCuirfí Srian le Próiseáil 

Déanfaidh an Roinn bearta cuí a chur chun feidhme agus a chothabháil chun a mheasúnú 

cé acu a fhéadfar nó nach bhféadfar cur chun feidhme a dhéanamh ar an iarraidh uait go 

gcuirfí srian le próiseáil do shonraí.  I gcás go seolfar an iarraidh go gcuirfí srian le próiseáil, 

scríobhfaidh an Roinn chugat chun a dheimhniú gur cuireadh an srian chun feidhme agus 

chun a dheimhniú cén uair a bhainfear an srian. 

12.5 An Ceart chun Iniomparthacht Sonraí 

Próiseálann an Roinn na sonraí pearsanta a bhailíonn sí fút toisc go bhfuil bunús dlí ann leis 

an bpróiseáil.  I gcás gurb amhlaidh gur bhailigh an Roinn do shonraí pearsanta trí thoiliú nó 

trí chonradh, beidh sé de cheart agat na sonraí a fháil i bhformáid leictreonach lena tabhairt 

do rialaitheoir sonraí eile.  Táthar ag súil leis nach mbeidh feidhm ag an gceart sin ach 

amháin maidir le líon beag ábhar sonraí. 

12.6 An Ceart chun Agóid a Dhéanamh 

Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta in 

imthosca sonracha.  I gcás go bhfaighfear agóid den sórt sin, measúnóidh an Roinn gach 

cás ar a fhiúntas féin. 
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12.7 An Ceart gan a bheith faoi réir Cinnteoireacht Uathoibrithe 

Tá sé de cheart agat gan a bheith faoi réir cinneadh atá bunaithe ar an bpróiseáil 

uathoibrithe amháin, i gcás go mbeadh éifeacht dhlíthiúil nó éifeacht mhór ag na cinntí sin 

ort.  I láthair na huaire, ní dhéantar aon phróiseáil uathoibrithe laistigh den Roinn.  Más 

amhlaidh sa todhchaí go gcuirfear tús le próiseáil den sórt sin, cinnteoidh an Roinn go 

mbeidh ceart achomhairc cuí ar fáil duit mar a mbeidh córais curtha chun feidhme.  

12.8 An Ceart chun Gearán a Dhéanamh 

Déanfaidh an Roinn próiseas gearáin a chur chun feidhme agus a chothabháil, rud trína 

mbeidh tú in ann teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí.  Oibreoidh an 

tOifigeach Cosanta Sonraí i gcomhar leat chun an gearán a réiteach chun sástacht an dá 

pháirtí.  Tabharfar eolas duit faoin gceart atá agat chun do ghearán a chur faoi bhráid an 

Choimisinéara Cosanta Sonraí agus faoi mhionsonraí teagmhála an Choimisinéara.   

Más mian leat ceann ar bith de do chearta atá leagtha amach thuas a fheidhmiú, seol 

ríomhphost chuig: dpo@education.gov.ie 
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