
Data 

Iarratais
Catagóir Iarrthóra Achoimre Iarratas 2020 (Catagóir Taifid a Iarrthas) Cinn Déanta Dáta Freagra

13/01/2020 Iriseoir

1. Miontuairiscí gach cruinniú bhord / údarás rialaithe / coiste 

bainistíochta na heagraíochta, nó údarás coibhéiseach, a tionóladh in 

2019.                                                                                                                      

2. Miontuairiscí gach cruinniú bhord / údarás ceannais / coiste 

bainistíochta, nó údarás láir coibhéiseach a choinnítear i 2019, ó aon 

eagraíocht eile arb í an Oifig SF seo an pointe teagmhála di.

Rochtain deonaithe do na taifid 

atá ann agus a thagann faoi 

théarmaí an iarratais

28/01/2020

27/08/2020 Eile

Cibé acu, maidir le comórtais inmheánacha le haghaidh ardú céime 

amháin, is é cleachtas an OSFC an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar do 

d’fhoireann (nó do dhaoine aonair ar phainéal an chomórtais) má iarrtar 

ort déanamh amhlaidh. Líon na n-iarratasóirí ar chomórtas inmheánach 

ardú céime amháin. Líon na ndaoine a cuireadh ar an ngearrliosta nó ar 

an bpainéal do phost ar leith de réir phointe 1. Murab é cleachtas OSFC 

an fhaisnéis thuas a sholáthar, sonraigh an chúis / na cúiseanna le do 

thoil. Tabhair faoi deara le do thoil go dtuigim nach féidir faisnéis 

aitheantais phearsanta mar inscne, sonraí pearsanta, srl a roinnt leis an 

bhfoireann. 

Toisc nach bhfuil aon taifid 

iomaíochta ann, b’éigean an 

iarraidh a dhiúltú.

03/09/2020

22/10/2020 Iriseoir

Taifead ar an líon ionchúiseamh a rinne Oifig an Stiúrthóra um 

Fhorfheidhmiú Corparáideach idir 1 Samhain 2019 agus 22 Deireadh 

Fómhair 2020

Tarraingíodh siar an iarraidh 23/10/2020

17/11/2020 Iriseoir

Taifid ar theagmhálacha neamhfhoirmiúla agus cruinnithe idir 

bainistíocht OSFC (ag gráid Stiúrthóra, PO nó choibhéiseacha PO) agus 

stiúrthóirí cuideachta ar eol dóibh a bheith i bpróisis dlí agus / nó a bhfuil 

baint acu le himscrúduithe Garda a dhéanamh nó freagairt dóibh, ar 

teagmhálacha pearsanta iad le pearsanra sinsearach den sórt sin, le linn 

an bhliain 2020 go dtí seo. 

Toisc nach bhfuil aon taifid den 

sórt sin ann, b’éigean an iarraidh 

a dhiúltú - faoi achomhairc chuig 

an OCF faoi láthair 

16/12/2020
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Data 

Iarratais
Catagóir Iarrthóra Achoimre Iarratas 2020 (Catagóir Taifid a Iarrthas) Cinn Déanta Dáta Freagra

30/12/2020 Iriseoir

1. Miontuairiscí chruinnithe uile bhord / údarás rialaithe / coiste 

bainistíochta na heagraíochta, nó údarás lárnach coibhéiseach, a 

tionóladh in 2020, agus 2. Miontuairiscí chruinnithe uile an bhoird / 

údaráis rialaithe / coiste bainistíochta, nó údaráis láir choibhéisigh a 

tionóladh in 2020, d'aon eagraíochtaí eile a bhfuil an oifig um Shaoráil 

Faisnéise seo mar phointe teagmhála dóibh.

Toisc nach bhfuil aon taifid den 

sórt sin ann, b’éigean an iarraidh 

a dhiúltú. 

18/01/2021
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