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RÉAMHRÁ 
Mar rialaitheoir agus próiseálaí sonraí, tá an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach 
faoi réir an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (RGCS) agus an Acht um Chosaint 
Sonraí 2018. Ciallaíonn sé seo go gcloíonn an Oifig leis na príomhrialacha um chosaint 
sonraí, agus mar sin ní mór di: 
 

1. Iad a phroiseail go dleathach, go cothrom, agus ar bhealach trédhearcach; 
2. Iad a bhailiú amháin chun críocha sonraithe amháin nó níos mó, sainráite agus 

dlisteanacha, agus ní úsáidfear ar shlí eile iad ar bhealach nach bhfuil ag luí leis na 
críocha sin; 

3. A chinntiú go bhfuil siad leordhóthanach, ábhartha agus teoranta don méid atá 
riachtanach chun na críche atá á phróiseáil; 

4. Iad a choinneáil cruinn agus cothrom le dáta agus scriosadh nó ceartaigh aon sonraí 
míchruinn gan mhoill; 

5. I gcás ina gcoinnítear iad ar bhealach a ligeann duit a aithint cé faoi atá na sonraí, iad 
a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide ná mar is gá; 

6. Iad a choinneáil slán trí bhearta cuí slándála teicniúla agus/nó eagraíochta a úsáid; 
7. A bheith in ann ár gcomhlíonadh leis na prionsabail thuas a léiriú; agus 
8. Freagairt ar iarrataí ó dhaoine aonair atá ag iarraidh a gcearta cosanta sonraí a 

fheidhmiú (mar shampla an ceart rochtana).  
 

Tugann an RGCS cearta áirithe d'ábhair sonraí, lena n-áirítear:  

• an ceart chun a fháil amach cad iad na sonraí atá i seilbh orthu;  

• an ceart rochtana ar a gcuid sonraí pearsanta;  

• an ceart chun toiliú a tharraingt siar;  

• an ceart chun sonraí pearsanta a cheartú nó a scriosadh;  

• an ceart chun srian a chur le próiseáil a gcuid sonraí pearsanta;  

• an ceart chun aghaidh a thabhairt ar phróiseáil a gcuid sonraí pearsanta;  

• an ceart chun iniompartha sonraí; agus  

• an ceart gan a gcuid sonraí pearsanta a bheith faoi réir cinnteoireachta agus próifíliú 
uathoibrithe.   

 
 
SONRAÍ PEARSANTA A PHRÓISEÁIL 
Oifigigh 
 
Is é an rialaitheoir sonraí ná an Stiurthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach (Ian Drennan), 
agus is í a ionadaí chun críocha cosanta sonraí  ná Phil Flood (phil_flood@odce.ie, 01-
8585816).  Toisc gur oifig an Ghnó, Fiontar agus Nuálaíochta é Oifig an Stiúrthóra um 
Fhorfheidhmiú Corparáideach, is í an Oifigeach Cosanta Sonraí ná Celyna Coughlan sa Roinn 
Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta (celyna.coughlan@dbei.gov.ie, 01-6312398). 
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DO CEARTA FAOI RGCS 
Baineann Airteagal 13 den RGCS le bailiú sonraí pearsanta ón ábhar sonraí. Baineann sé seo 
le faisnéis a thugann tú féin dúinn. 
 
Ní bhailíonn ár láithreán gréasáin aon fhaisnéis uait mura roghnaíonn tú faisnéis den sórt sin 
a sholáthar chun críocha faisnéis a lorg nó a fháil ón Oifig.  
 
Ní mór sonraí pearsanta a sholáthar ar an bhFoirm Aiseolais chun aiseolas a sholáthar faoin 
láithreán gréasáin. Tá an rogha le díliostáil a dhéanamh ar an bhfoirm chun cláir nuachta a 
fháil ón Oifig, ar an leathanach céanna. 
 
Próisíonn Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach sonraí pearsanta chun 
críocha lena n-áirítear na nithe seo a leanas:  
 

1. Críoch – faisnéis a sholáthar mar fhreagra ar cheist 
Má dhéanann tú teagmháil leis an Oifig, tríd an láithreán gréasáin nó go díreach, ag 
lorg faisnéise, ní mór dúinn d'ainm agus do shonraí teagmhála a bheith ag teastáil 
uainn chun ligean dúinn comhfhreagras a dhéanamh leat i ndáil le d'iarratas, agus an 
fhaisnéis sin a thabhairt duit.   
 
Bunús dlí 
Airteagal (1)(a) den RGCS (toiliú).  
 
Catagóir na faighteoirí 
Is féidir d'ainm agus do shonraí teagmhála a chur ar aghaidh chuig an oifigeach 
ábhartha laistigh den OSFC, ionas gur féidir linn an fhaisnéis a sholáthar.  
  
Tréimhse coinneála 
Coimeádfar mionsonraí ar na hiarratais sin a dhéanamh chun críocha iniúchta ar 
feadh 6 bliana móide an bhliain reatha tar éis dúnadh comhaid.  
 
 

2. Críoch - Freagairt d'iarratas de bhun an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014.  
 
Baineann an tAcht um Shaoráil Faisnéise le OSFC ar a thaifid riaracháin amháin; níl 
comhaid chás (aon taifid a shealbhaítear nó a cruthaíodh faoi Achtanna na 
gCuideachtaí) clúdaithe ag an Acht. 
 
Bunús dlí 
Airteagal (1)(a) den RGCS (toiliú), Alt 38 (1) (a) d’Acht um Cosaint Sonraí 2018 agus 
an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014. 
 
Catagóir na faighteoirí 
Is féidir d'ainm agus do shonraí teagmhála a chur ar aghaidh chuig an Oifigeach 
Shaoráil Faisnéise ionas gur féidir linn déileáil leis an iarratas agus an freagra a 
sheoladh chugat.  
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Tréimhse coinneála 
Coimeádfar taifid d'iarratais ar feadh tréimhse 3 bliana móide an bhliain reatha. 
 
 

3. Críoch – Déileáil le gearáin ó chustaiméirí 
Má dhéanann tú teagmháil leis an Oifig chun gearán a dhéanamh faoi Sheirbhís do 
Chustaiméirí, is féidir leat an Fhoirm Ghearáin do Chustaiméirí a úsáid (i ndáil le 
botúin, moilleanna, nó drochsheirbhís do chustaiméirí ach NÍL i ndáil le cinntí ag 
oifigigh de bhun a ndualgas faoi Achtanna na gCuideachtaí, ábhair bheartais nó 
ábhair atá faoi réir dlíthíochta). Sa chás sin, bheadh sé úsáideach don Oifig do 
shonraí a sholáthar mar atá leagtha amach ar an bhFoirm; ainm, seoladh, uimhir 
ghutháin. Ligeann sé seo dúinn an cheist a phlé leat más gá, agus ar a laghad freagra 
a thabhairt i scríbhinn ar do ghearán.   

 
Bunús dlí 
Airteagal (1)(f) den RGCS (toiliú), agus an tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 
1997.  
 
Catagóir na faighteoirí 
Ní úsáidfear ná ní phróiseálfar na sonraí pearsanta a bhailítear sna cúinsí thuas ar 
chúis ar bith eile, ná ní chuirfear ar aghaidh iad chuig tríú páirtí. Ní ach má 
shroicheann do ghearán oifigeach seachas an tOifigeach Gearán Custaiméara a 
seolfar do chuid sonraí chuig oifigeach eile; is é an t-oifigeach sin an tOifigeach 
Gearán Custaiméara. 
 
Tréimhse coinneála 
Coinneofar sonraí na ngearán sin chun críocha iniúchta ar feadh 6 bliana móide an 
bhliain reatha tar éis dúnadh comhad. 
 
 

4. Críoch – Déileáil le gearáin maidir le sáruithe amhrasta ar Dhlí na gCuideachtaí 
Má dhéanann tú teagmháil leis an Oifig chun gearán a dhéanamh maidir le sáruithe 
ar Dhlí na gCuideachtaí, is féidir leat an Fhoirm Ghearáin a úsáid.  Is féidir leat gearán 
den sórt sin a dhéanamh gan ainm, ach d'fhéadfadh sé seo cur isteach ar chumas na 
hOifige an gearán a chur chun cinn. Má roghnaíonn tú, is iad na sonraí pearsanta a 
fhéadfar a thabhairt ar an bhfoirm ná d’ainm, do sheoladh, do r-phost, d’uimhreacha 
gutháin agus do chomhlachas (más ann) le hábhar an ghearáin.  
 
Bunús dlí 
An Acht um Cosaint Sonraí 2018, Alt 38 (1)(a) san áireamh. Acht na gCuideachtaí 
2014. An Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1993.  
 
Catagóir na faighteoirí 
D'fhéadfadh baill foirne eile de chuid OSFC, An Garda Síochána, an tSeirbhís 
Chúirteanna, Ionadaithe Dlí a bheith i measc faighteoirí nó chatagóirí faighteoirí 
sonraí pearsanta. 
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Tréimhse coinneála 
Fanfaidh an comhad cás a osclaíodh de bhun gearáin den sórt sin ar oscailt go dtí go 
mbeidh deireadh leis an gcás (lena n-áirítear aon achomhairc chuig an gCúirt).  
Coimeádfar comhaid a bhaineann le hábhair shibhialta, cásanna a théann ar aghaidh 
le forfheidhmiú sibhialta agus roinnt cásanna forfheidhmithe coiriúla ar feadh 7 
mbliain tar éis don chomhad a bheith dúnta.  De réir na dTreoirlínte maidir le 
Bainistiú agus Diúscairt Taifead na hOifige, coinneofar roinnt cásanna a théann ar 
aghaidh le forfheidhmiú coiriúil ar feadh tréimhse éiginnte. Tá sé seo toisc go 
bhféadfadh fianaise a bheith ag teastáil amach anseo i gcás dáta cúirte níos déanaí. 

 
 

5. Críoch – Déileáil le tuairiscí reachtúla maidir le sáruithe amhrasta ar Dhlí na 
gCuideachtaí 
Tá foirmeacha ag an Oifig le haghaidh tuairisciú reachtúil, i gcás Leachtaitheoirí 
cuideachtaí dócmhainneacha agus Iniúchóirí a mheasann, i gcúrsa a ndualgas, gur 
féidir cion de Chatagóir 1 nó 2 a dhéanamh. Is iad na sonraí pearsanta a bhailítear ó 
na daoine is ábhar do na sonraí ar na foirmeacha seo, chun críocha Airteagal 13, ná 
sonraí leis an Leachtaitheoir nó leis an Iniúchóir amháin.  Tá ceanglais reachtúla 
leagtha amach maidir le tuairiscí dá leithéid agus tá dualgas rúndachta ag an Oifig 
faoi Acht na gCuideachtaí 2014 an rúndacht sin a choinneáil ach amháin má 
cheanglaítear uirthi sonraí a scaoileadh faoin dlí. 

 
Bunús dlí 
Alt 38 (1)(a) d’Acht um Cosaint Sonraí 2018 agus Acht na gCuideachtaí 2014. 
 
Catagóir na faighteoirí 
D'fhéadfadh baill foirne OSFC, An Garda Síochána, an tSeirbhís Chúirteanna, 
Ionadaithe Dlí a bheith i measc faighteoirí nó chatagóirí faighteoirí sonraí pearsanta. 
 
Tréimhse coinneála 
Coimeádfar comhaid cháis nach bhfuil aon ábhar coiriúil bainteach leo ar feadh 6 
bliana tar éis ceann amháin díobh seo a leanas:  
1. an dáta a rinne OSFC cinneadh faoiseamh iomlán a dheonú 
2. an dáta a dtiocfaidh srian i bhfeidhm trí ghnóthas deonach nó trí Ordú Cúirte 
3. an dáta a dtiocfaidh dícháilíocht i bhfeidhm trí ghnóthas deonach nó trí Ordú 
Cúirte. 
 
Féadfar comhaid cháis ina bhfuil ábhar coiriúil i gceist a choinneáil ar feadh tréimhsí 
níos faide. 

 
 

6. Críoch – (a) Saoire bhliantúil, (b) dátaí fostaíochta na foirne a thaifeadadh 
Coinnítear taifid foirne in Aonad Acmhainní Daonna na Roinne Gnó, Fiontair agus 
Nuálaíochta (RGFN) agus go lárnach i bPeoplePoint. Coinníonn bainisteoirí líne taifid 
a bhaineann le saoire bhliantúil go háitiúil agus úsáidtear taifid ar dhátaí fostaíochta 
chun faisnéis bhainistíochta a sholáthar maidir le figiúirí foirne.   
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Bunús dlí 
Airteagal (1)(b) den RGCS, Acht Rialaithe na Státseirbhíse 1956 arna leasú, Acht um 
Eagrú Ama Oibre 1997, Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus 
Ceapachán) 2004, agus conradh faoi Airteagal 6(1)(b) den RGCS. 
 
Catagóir na faighteoirí 
Ní chuirtear na sonraí seo ar fáil d'aon faighteoirí seachas an fhoireann agus a 
mbainisteoirí. 
 
Tréimhse coinneála 
Tá táblaí figiúirí foirne staitistiúil agus dá bhrí sin tá siad gan ainm. Coinnítear dátaí 
tosaithe agus críochnú fostaíochta leis an Oifig ar feadh 10 mbliana. Tionóltar sonraí 
Saoire Bhliantúil trí bliana móide an bhliain reatha. 
 
 

7. Críoch – Conradh agus íoc ar earraí agus seirbhisí  
Coinnítear sonraí soláthróirí agus soláthróirí seirbhíse chun cur ar chumas na hOifige 
teagmháil a dhéanamh leo maidir le hearraí nó seirbhísí a chuirtear ar fáil agus chun 
íocaíocht sonrasc a chumasú.  

 
Bunús dlí 
Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 1993, Acht um Bainistíocht na Seirbhíse 
Poiblí 1997, I.R. 284/2016 EU Rialacháin (Conarthaí Údarás Poiblí a Dhámhachtain) 
2014 agus conradh faoi Airteagal 6(1)(b) den RGCS (comhlíonadh conartha agus 
íocaíocht). 
 
Catagóir na faighteoirí  
I measc faighteoirí na sonraí sin tá RGFN a phróiseálann íocaíochtaí thar ceann na 
hOifige, agus ó am go chéile is féidir ainm duine aonair a thuairisciú mar fhreagra ar 
Cheist Pharlaiminteach. 
 
Tréimhse coinneála 

 Chun críocha iniúchta, coinnítear sonraí ar feadh 6 bliana móide an bhliain reatha. 
 

 

8. Críoch – Freagra ar Cheisteanna Parlaiminteacha 
Cé go bhfaigheann an Oifig Ceisteanna Parlaiminte go minic, is iondúil go mbíonn na 
cúinsí ina bpróiseálfar sonraí pearsanta mar chuid den fhreagairt sin teoranta do 
sholáthraithe agus do sholáthraithe seirbhíse. Sna cásanna seo féadfaidh ainm an 
duine aonair agus an méid a íocadh a bheith san áireamh sna sonraí a tugadh. 
 
Bunús dlí 
Alt 40 d’Acht um Cosaint Sonraí de réir Airteagal 5(1)(b) den RGCS. 
 
Catagóir na faighteoirí 
I measc na bhfaighteoirí tá foireann RGFN agus ionadaithe poiblí; is féidir freagraí a 
scríobh isteach i dTuarascáil na Dála lena bhfoilsiú. 
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Tréimhse coinneála 
Is é 6 bliana móide an bhliain reatha an Tréimhse coinneála le haghaidh freagraí na 
Ceiste Parlaiminte. Mar sin féin, is féidir aon fhreagra den sórt sin a fhoilsiú ar 
shuíomh gréasáin an Oireachtais. 
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Baineann Airteagal 14 den RGCS le sonraí pearsanta nach bailítear ón ábhar sonraí féin. Tá 
an ceart ag daoine is ábhar do na sonraí réimse faisnéise a sholáthar dóibh, seachas i 
gcásanna áirithe, faoi na sonraí pearsanta atá á gcoimeád agus á bpróiseáil ar na sonraí sin. 
 
Próiseálann Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach sonraí pearsanta nach 
soláthraíonn an t-ábhar sonraí chun críocha lena n-áirítear na nithe seo a leanas:  
 
 

1. TCI 
Cuid thábhachtach de shlándáil na hOifige is ea ceamaraí TCI a ndéantar 
monatóireacht orthu ar bhonn 24 uair an chloig. Tá ceamaraí suite ar imeall ár n-
áitribh agus taobh istigh den charrchlós agus na hurláir atá á n-áitiú ag an OSFC san 
fhoirgneamh.  Cuireann comharthaí in iúl go bhfuil ceamaraí ann agus na sonraí 
teagmhála ábhartha. 
 
Is é bunús dlí phróiseáil na sonraí pearsanta seo ná Airteagal 6(1)(f) den RGCS 
(leasanna dlisteanacha an rialaitheora sonraí, nach ndéanann údarás poiblí an 
phróiseáil i gcomhlíonadh a chúraimí). Is é slándáil na hOifige an leas dlisteanach atá 
i gceist. 
 
Féadfar píosaí scannáin a fhaightear trí TCI a thabhairt do na Gardaí ach iad a 
iarraidh, le haghaidh imscrúduithe sonracha.  Le haghaidh tuilleadh sonraí, tá Polasaí 
OSFC ar TCI ar fáil ar ár láithreán gréasáin. 
 
Tá an píosa scannáin ró-scríofa laistigh de mhí amháin agus is minic a bhíonn sé níos 
túisce. 

 
 

2. Tuairiscí faoi Dhlí na gCuideachtaí 
Féadfaidh sonraí pearsanta a bheith san áireamh sna tuairiscí faoi Dhlí na 
gCuideachtaí mar atá luaite ag 4 agus 5 thuas (gearáin agus tuarascálacha reachtúla, 
féach leathanaigh 4 agus 5).  Cuirtear na sonraí sin ar fáil don Oifig faoin dlí agus 
déantar iad a phróiseáil mar atá thuas. 

 
Cosnaítear aon sonraí den sórt sin leis an tslándáil fhisiciúil agus eile a gcoinnítear í 1 
agus ní nochtfar í do fhaighteoirí ach amháin de réir dlí. 

 
 

3. Tuairiscí faoin Acht um Nochtadh Cosanta 
Faightear nochtadh cosanta ó am go ham de réir an Achta um Nochtadh Cosanta 
2014, faoina bhfuil an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach ina Fhaighteoir 
Ainmnithe le haghaidh nochtuithe a bhaineann le cúrsaí Dlí Cuideachtaí.  
Déileáiltear le haon nochtadh dá leithéid de réir an Achta um Nochtadh Cosanta, 
lena n-áirítear catagóirí na bhfaighteoirí agus na tréimhsí coinneála.  

 
                                                           
1 Áirítear leis seo rialú rochtana ar an áitreabh agus cosaint pasfhocal ar chórais TF. Ina theannta sin, cinntíonn 
an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta slándáil líonra. 
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4. Imscrúduithe ar a dtionól féin 
Ó am go ham cuireann an Oifig tús le himscrúduithe gan sonraí ó pháirtithe 
seachtracha a fháil, m.sh. mar thoradh ar thuairisceáin phreasa, nó mar thoradh ar 
scrúdú a dhéanamh ar thaifid atá ar fáil go poiblí mar Chlár na gCuideachtaí. 

 
Is é an cuspóir atá le próiseáil sonraí dá leithéid ná feidhmíocht fheidhmeanna an 
Stiúrthóra mar atá i Roinn 4, leathanach 4.  
 
Is é bunús dlí na próiseála seo ná Alt 38(1)(a) d'Acht um Chosaint Sonraí 2018 agus 
Achtanna na gCuideachtaí 2014, agus féadfaidh baill foirne OSFC, An Garda Síochána, 
an tSeirbhís Chúirteanna, Ionadaithe Dlí, agus faighteoirí reachtúla. 
 
Tá an tréimhse coinneála do shonraí dá leithéid leagtha amach i Roinn 4, leathanach 
5. 
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AIRTEAGAL 13 AGUS AIRTEAGAL 14 - FAISNÉIS EILE LE PRÓISEÁIL CHÓIR AGUS IOMPAIR A 
CHUR CHUN CINN  
 

• Ní dhéantar próiseáil sonraí pearsanta ach ar bhealach a chinntíonn slándáil chuí na 
sonraí pearsanta chun sláine agus rúndacht a chinntiú (Airteagal 5(1)(f) RGCS).  

 
Coinnítear taifid go daingean chun rochtain neamhdhleathach a chosc, agus 
ordaíonn Alt 956 d'Acht na gCuideachtaí 2014 oibleagáid reachtúil rúndachta agus go 
mbeidh 'duine a sháraíonn an t-alt seo ciontach i gcion chatagóir 2’. Tá slándáil 24 
uair an chloig i dtógáil agus monatóireacht leanúnach TCI, chun slándáil na dtaifead 
atá i seilbh na hOifige a chinntiú, chomh maith le rialú rochtana. Tá cosaint pasfhocal 
i bhfeidhm freisin do thaifid leictreonacha. 

 

• Sa chás go bhfuil an phróiseáil bunaithe ar Airteagal 6(1)(a) den RGCS (toiliú), tá sé 
de cheart ag an damhna sonraí a thoiliú nó a toiliú a tharraingt siar, gan cur isteach 
ar dhlíthiúlacht na próiseála bunaithe ar thoiliú sula dtarraingeofar siar é. 
 

• Tá sé de cheart ag gach duine nádúrtha gearán a dhéanamh le hOifig an 
Choimisinéara Cosanta Sonraí mura bhfuil siad sásta le cinneadh na hOifige maidir le 
hiarratas faoi fhorálacha an RGCS.. 
 

• I gcásanna neamhchoitianta ina bhfuil sé riachtanach i gcomhlíonadh fheidhmeanna 
an Stiúrthóra, sonraí a aistriú chuig 3ú tír (i.e. lasmuigh de Limistéar Eacnamaíoch na 
hEorpa - an AE, an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin) mar a éilítear faoi Alt 98 de 
cuirfear an tAcht um Chosaint Sonraí i bhfeidhm sula n-aistreofar na sonraí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach 
Márta 2020 


