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Beartas CCTV   
 

Gaelscoil Dara 
 
RÉAMHRÁ 
Déantar Córais Teilifís Chiorcaid Iata (Córais CCTV) a shuiteáil i nGaelscoil Dara, Bóthar 
Bhaile an Locháin, An Rinn Mhór, Gaillimh.     
Tabharfar córais CCTV nua isteach i gcomhairle leis an bhfoireann, an bord bainistíochta 
agus comhlachas na dtuismitheoirí.  Sa chás go bhfuil córais CCTV á n-oibriú cheana féin, 
déanfar athbhreithniú rialta orthu i gcomhairle leis an bhfoireann, an bord bainistíochta 
agus comhlachas na dtuismitheoirí.  
 

1. CUSPÓIR AN BHEARTAIS 
 

 “Is é cuspóir an bheartais seo ná chun úsáid Teilifís Chiorcaid Iata agus a teicneolaíocht 
ghaolmhar a rialáil chun monatóireacht a dhéanamh ar phurláin inmheánacha agus 
sheachtracha an áitribh faoi shainchúram Ghaelscoil Dara.      
Suiteáiltear córais CCTV (go hinmheánach agus go seachtrach araon) in áitreabh ar mhaithe 
le feabhas a chur ar shlándáil an fhoirgnimh agus a threalaimh ghaolmhair mar aon le 
haireachas a chruthú i measc na n-áititheoirí, ag aon tráth amháin, go bhfuil córas slándála 
faireachais i bhfeidhm laistigh de agus/nó i bpurláin sheachtracha an áitribh i rith uaireanta 
sholas an lae agus na hoíche gach lá. Tá faireachas CCTV ag Gaelscoil Dara beartaithe do na 
cuspóirí a leanas:   
 foirgnimh na scoile agus sócmhainní na scoile a chosaint, i rith agus i ndiaidh 

uaireanta na scoile; 
 sláinte agus sábháilteacht na foirne, na ndaltaí agus na gcuairteoirí a chur chun cinn;  
 cosc a chur ar bhulaíocht;   
 tarlú coireachta agus iompair fhrithshóisialta a laghdú (goid agus loitiméireacht san 

áireamh); 
 tacú leis na Gardaí in iarrachtaí chun coireacht a dhíspreagadh agus a bhrath; 
 cabhrú le ciontóirí a shainaithint, a ghabháil agus a ionchúiseamh; agus  
 a chinntiú go léirítear meas ar rialacha na scoile ionas gur féidir bainistiú ceart a 

dhéanamh ar an scoil.   
 

2. SCÓIP  
Baineann an beartas seo go díreach le láthair agus úsáid CCTV agus monatóireacht agus 
taifeadadh a dhéanamh agus úsáid ina dhiaidh sin a bhaint as an ábhar taifeadta sin.  Sa 
chás go dtugtar faoi ranganna agus gníomhaíochtaí in áitreabh ar cíos, cinnteoidh Gaelscoil 
Dara nach n-oibrítear córais CCTV, nuair a bhíonn siad suiteáilte, ach ar bhealach atá 
comhoiriúnach d’fhorálacha an bheartais seo. 
 

3. PRIONSABAIL GHINEARÁLTA 
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Tá Gaelscoil Dara mar an gcomhlacht corparáideach, freagrach go reachtúil as a 
réadmhaoin, trealamh agus gléasra eile a chosaint mar aon le braistint slándála a 
sholáthar dá fhostaithe, dhaltaí agus do na daoine a dtugtar cuireadh dóibh cuairt a 
thabhairt ar a áitreabh.  Tá dualgas cúraim ar faoi fhorálacha an Achta um 
Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 agus faoin reachtaíocht 
ghaolmhar agus úsáideann siad córais CCTV agus a dtrealamh gaolmhar 
monatóireachta agus taifeadta mar mhodh breise slándála agus faireachais ar 
mhaithe le feabhas a chur ar cháilíocht beatha phobal na scoile trí na dea-chleachtais 
a chomhtháthú a dhéanann rialáil ar fhaireachas poiblí agus príobháideach a n-áitribh.  

Tabharfar faoi úsáid a bhaint as an gcóras CCTV ar bhealach gairmiúil, eiticiúil agus dlíthiúil 
agus cuirtear cosc sa bheartas seo ar aon athrú ar úsáid na dteicneolaíochtaí slándála CCTV 
do chuspóirí eile, e.g. ní úsáidfear CCTV chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht 
fostaithe.   
 
Ní féidir scaoileadh le faisnéis a fhaightear tríd an gcóras CCTV ach nuair a údaraíonn an 
Príomhoide amhlaidh, i ndiaidh dul i gcomhairle le Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta. 
Déanfar aon iarratais ar thaifeadtaí/íomhánna CCTV ón nGarda Síochána a chur i dtaifead go 
hiomlán agus lorgófar comhairle dlí má dhéantar a leithéid d’iarratas. (Féach “Rochtain” 
thíos).  Má tá taifeadadh á lorg ag údarás forfhorfheidhmithe dlí, ar nós an Gharda Síochána, 
d’imscrúdú ar leith, b’fhéidir go dteastóidh barántas ón nGarda Síochána agus ba cheart aon 
iarratas a dhéanann an Garda Síochána a iarraidh i scríbhinn dá réir sin, agus lorgóidh an 
scoil  comhairle dlí láithreach bonn. 
 
Tabharfar faoi mhonatóireacht CCTV ar áiteanna poiblí ar mhaithe le cuspóirí slándála ar 
bhealach atá comhsheasmhach le gach beartas reatha lena nglacann an scoil, lena n-áirítear 
Beartas Comhionannais agus Éagsúlachta, Beartas um Dhínit ag an Obair, Cóid Chleachtais 
chun déileáil le gearáin i leith Bulaíochta agus Ciapadh Gnéasach agus beartais eile 
ábhartha, lena n-áirítear na forálacha a leagtar síos i reachtaíocht chomhionannais agus i 
reachtaíocht oideachais agus i reachtaíocht ghaolmhar eile.  
 
Cuirtear toirmeasc sa bheartas seo ar mhonatóireacht bunaithe ar shaintréithe agus aicmiú 
a chuimsítear i reachtaíocht chomhionannais agus i reachtaíocht ghaolmhar eile, e.g. cineál, 
inscne, gnéaschlaonadh, bunadh náisiúnta, míchumas etc.  
 
Tá físmhonatóireacht ar áiteanna poiblí ar mhaithe le cuspóirí slándála laistigh d’áitreabh 
scoile teoranta d’úsáidí nach sáraíonn ionchas réasúnta an duine aonair i leith 
príobháideachta.  
 
Ní féidir faisnéis a fhaightear a sháraíonn an beartas seo a úsáid in imeacht disciplíneach i 
leith fhostaí na scoile nó i leith dalta a fhreastalaíonn ar cheann dá scoileanna/n-ionaid.  
Beidh ar gach córas CCTV agus trealamh gaolmhar an beartas seo a chomhlíonadh tar éis go 
nglacann Gaelscoil Dara leis. “Sonraí pearsanta” iad íomhánna inaitheanta a ghlacann córais 
CCTV. Tá siad faoi réir fhorálacha na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003, ar an 
ábhar sin. 
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4. ÚDAR A THABHAIRT LE CCTV A ÚSÁID 
Ceanglaíonn Alt 2(1)(c)(iii) de na hAchtanna um Chosaint Sonraí go mbíonn sonraí 
“leordhóthanach, ábhartha agus nach mbíonn siad iomarcach” maidir leis an gcuspóir dá 
mbailíodh iad. Ciallaíonn seo gur gá go mbeadh Gaelscoil Dara in ann údar a thabhairt le 
sonraí pearsanta a fháil agus a úsáid trí chóras CCTV  Measann an bord bainistíochta go 
bhfuil údar le CCTV a úsáid chun imlíne fhoirgnimh na scoile a rialáil ar mhaithe le cuspóirí 
slándála. Tá an córas in ainm is íomhánna d’ionróirí nó de dhaoine aonair a dhéanann 
díobháil do réadmhaoin nó a bhaineann earraí gan údarú a ghabháil. 
 
Ní úsáidfear córais CCTV chun monatóireacht a dhéanamh ar ghnáthghníomhaíocht 
mhúinteora/daltaí sa seomra ranga sa scoil. 
 
 In áiteanna eile sa scoil inar suiteáladh CCTV, e.g. hallaí, staighrí, limistéir thaisceadán, 
thaispeáin an Príomhoide gur cruthaíodh gur baol do shlándáil agus/nó do shláinte agus 
sábháilteacht agus go bhfuil an CCTV comhréireach agus é ag dul i ngleic leis na 
saincheisteanna siúd a tháinig chun solais sular cuireadh an córas i bhfeidhm. 
 

5. LÁTHAIR NA GCEAMARAÍ  
Ceann de na rudaí is mó ar cheart machnamh a dhéanamh air ná láthair na gceamaraí. 
Bheadh sé deacair údar a thabhairt le CCTV a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh ar na 
háiteanna a mbeadh súil réasúnta ag daoine aonair le príobháideacht. Thug Gaelscoil Dara 
faoi láithreacha a roghnú chun na ceamaraí CCTV is lú is ionsáite a shuiteáil chun 
príobháideacht daoine aonair a chosaint.  Bíonn ceamaraí atá in ainm is áiteanna 
seachtracha a thaifeadadh suite ar an mbealach sin a chuireann cosc ar nó a íoslaghdaíonn 
an taifeadadh a dhéantar ar dhaoine atá ag siúl faoi bhráid nó ar réadmhaoin 
phríobháideach duine eile. 
 D’fhéadfaí an méid a leanas a áireamh le Físmhonatóireacht agus Fístaifeadadh CCTV ar 
Áiteanna Poiblí in Gaelscoil Dara:  
 

 Foirgnimh agus réadmhaoin na scoile a chosaint: Imlíne, bealaí isteach agus amach, 
pasáistí agus conairí, limistéir speisialta stórála, láithreacha airgeadóra, limistéir 
ghlactha le haghaidh earraí/sheirbhísí an fhoirgnimh  

 Monatóireacht a dhéanamh ar Chórais Rialaithe Rochtana: Monatóireacht agus 
taifeadadh a dhéanamh ar limistéir ar a bhfuil rochtain shrianta ag bealaí isteach 
chuig foirgnimh agus limistéir eile  

 Aláraim Shlándála a Fhíorú: Aláraim ionraidh, rialúcháin dorais amach, aláraim 
sheachtracha  

 Físphatról ar Áiteanna Poiblí: Limistéir pháirceála, na Príomhgheataí isteach/amach, 
Rialú Tráchta  

 Imscrúduithe Coiriúla (faoina dtugann an Garda Síochána): Faireachas robála, 
buirgléireachta agus gada  
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6. FAIREACHAS CEILTE 
Ní thabharfaidh Gaelscoil Dara faoi fhaireachas ceilte. 
 
Sa chás go n-iarrann an Garda Síochána chun tabhairt faoi fhaireachas ceilte ar áitreabh na 
scoile, b’fhéidir go dteastóidh toiliú breithimh ón bhfaireachas ceilte sin.  Dá réir, déanfaidh 
an Garda Síochána aon iarratas den sórt sin i scríbhinn agus lorgóidh an scoil comhairle dlí.    
 

7. FÓGRAÍOCHT – COMHARTHAÍOCHT   
 

Soláthróidh an Príomhoide cóip den Bheartas CCTV seo ar iarraidh sin don fhoireann, daltaí, 
tuismitheoirí agus cuairteoirí chuig an scoil. Déantar cur síos sa bheartas seo ar chuspóir 
agus láthair na monatóireachta CCTV, uimhir theagmhála dóibh siúd ar mian leo plé a 
dhéanamh ar mhonatóireacht CCTV agus ar threoirlínte lena úsáid.  Anuas air sin, tabharfar 
le fios láthair cheamaraí CCTV don Bhord Bainistíochta, agus, i gcás scoileanna BOO, don 
POF chomh maith.  Cuirfear an chomharthaíocht leordhóthanach in airde ag gach láthair ina 
bhfuil ceamara(í) suite lena thabhairt le fios go bhfuil CCTV i bhfeidhm.  Taispeánfar an 
chomharthaíocht leordhóthanach, chomh maith, go feiceálach ag an mbealach isteach chuig 
réadmhaoin Ghaelscoil Dara.  Cuirfear san áireamh ar an gcomharthaíocht ainm agus sonraí 
teagmhála an rialaitheora sonraí mar aon leis an gcuspóir/na cuspóirí sonracha dá bhfuil an 
ceamara CCTV i bhfeidhm i ngach láthair. 
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Áireofar leis na láithreacha oiriúnacha do chomharthaíocht an méid a leanas: 

 ag bealaí isteach chuig áitreabh, i.e. doirse seachtracha, geataí scoile  

 an limistéar fáiltithe 

 ag gach ceamara inmheánach nó i ngar dóibh 
 
 
 
 

8. STÓRÁIL AGUS COINNEÁIL 
Forálann Alt 2(1)(c)(iv) de na hAchtanna um Chosaint Sonraí nach ndéanfar sonraí “a 
choimeád do thráth níos faide ná mar a theastaíonn” ar mhaithe leis na cuspóirí lena 
bhfuarthas iad. Is gá go mbeidh rialaitheoir sonraí in ann údar a thabhairt leis an tréimhse 
choinneála seo. I gcás gnáthchóras slándála CCTV, ba dheacair údar a thabhairt le sonraí a 
choinneáil níos faide ná mí (28 lá), seachas sa chás go sainaithníonn na híomhánna 
saincheist – ar nós briseadh isteach nó gada agus go gcoinnítear na híomhánna/taifeadtaí ar 
leith go sonrach i gcomhthéacs imscrúdaithe/ionchúisimh a dhéanamh ar an tsaincheist sin.  
Dá réir sin, coinneofar na híomhánna a ghabhann an córas CCTV ar feadh tréimhse uasta 
28 lá, seachas sa chás go sainaithníonn na híomhánna saincheist agus go gcoinnítear iad 
go sonrach i gcomhthéacs imscrúdaithe/ionchúisimh a dhéanamh ar an tsaincheist sin. 
Stórálfar na híomhánna/taifeadtaí i dtimpeallacht shlán agus coimeádfar taifead rochtana. 
Ní bheidh rochtain ach ag an bpearsanra údaraithe orthu. Beidh an Príomhoide freagrach as 
maoirsiú a dhéanamh ar rochtain agus ar chothabháil an Chórais CCTV. Féadfaidh an 
Príomhoide riaradh an Chórais CCTV a tharmligean do chomhalta eile foirne.  Faoi chúinsí 
áirithe, féadfaidh daoine eile amharc ar na taifeadtaí d’fhonn na cuspóirí a leagtar amach 
thuas a bhaint amach (i measc na ndaoine siúd, d’fhéadfaí na Gardaí, an Leas-Phríomhoide, 
an Ceann Bliana ábhartha, comhaltaí eile den fhoireann mhúinteoireachta, ionadaithe na 
Roinne Oideachais agus Scileanna, ionadaithe FSS agus/nó tuismitheoir dalta thaifeadta a 
áireamh). Nuair a bhítear ag amharc ar thaifeadtaí CCTV, ní bheidh rochtain ach ag daoine 
údaraithe ar bhonn riachtanais.   
 
Stórálfar téipeanna/DVDanna i dtimpeallacht shlán agus coimeádfar taifead rochtana ar 
théipeanna.  Ní bheidh rochtain ach ag an bpearsanra údaraithe orthu.  Cuirfear a 
mhacasamhail de bhearta i bhfeidhm nuair a bhíonn stóráil diosca á húsáid, agus cruthófar 
taifid uathoibríocha rochtana ar na híomhánna.  
 

9. ROCHTAIN 
Stórálfar téipeanna/DVDanna ar a stóráiltear an píosa scannáin taifeadta agus an trealamh 
monatóireachta go slán i limistéar faoi chosc.  Ní bheidh rochtain neamhúdaraithe ar an 
limistéar sin ag aon tráth.  Cuirfear an limistéar faoi ghlas nuair nach mbíonn pearsanra 
údaraithe ann.  Coimeádfar taifead rochtana ar théipeanna/íomhánna.  
 
Ní bheidh rochtain ach ag an bpearsanra údaraithe ar an gcóras CCTV agus ar íomhánna 
stóráilte, i.e.  Príomhoide na scoile. 
Faoi chúinsí ábhartha, féadtar rochtain a fháil ar phíosa scannáin CCTV: 
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 Ag an nGarda Síochána, sa chás go gceanglaítear ar Ghaelscoil Dara (nó a ngníomhairí) 
le dlí chun tuairisc a dhéanamh maidir le coir amhrasta a dhéanamh; nó 

 
 I ndiaidh go ndéanann an Garda Síochána iarratas nuair a tharla coir nó coir amhrasta 

agus/nó nuair a bhítear in amhras go bhfuil iompar neamhdhleathach/frithshóisialta 
ar bun ar réadmhaoin Ghaelscoil Dara, nó 

 
 Ag FSS agus/nó aon chomhlacht reachtúil eile atá freagrach as cosaint leanaí; nó  
 
 Chun cabhrú leis an bPríomhoide chun fíricí a dheimhniú i leith iompar neamh-

inghlactha daltaí, agus cuirfear na tuismitheoirí/na caomhnóirí ar an eolas, sa chás sin; 
nó 

 
 Ag ábhair shonraí (nó a n-ionadaithe dlí), tar éis go ndéantar iarratas ar rochtain ina 

soláthraítear am, dáta agus láthair na dtaifeadtaí do Ghaelscoil Dara, nó 
 
 Ag daoine aonair (nó a n-ionadaithe dlí) faoi réir ordú cúirte.  
 
 Comhlacht árachais na scoile sa chás go dteastaíonn an céanna ón gcomhlacht 

árachais chun tabhairt faoi éileamh ar dhíobháil a rinneadh don réadmhaoin faoi 
árachas.   

 
Iarratais ón nGarda Síochána: Ní scaoilfear le faisnéis a fhaightear trí fhísmhonatóireacht 
ach nuair a údaraíonn an Príomhoide amhlaidh, i ndiaidh dul i gcomhairle le Cathaoirleach 
an Bhoird Bhainistíochta. Má tá íomhánna CCTV á lorg ag an nGarda Síochána d’imscrúdú ar 
leith, b’fhéidir go dteastóidh barántas ón nGarda Síochána agus ba cheart don Gharda 
Síochána aon iarratas den sórt sin a dhéanamh i scríbhinn agus ba cheart don scoil 
comhairle dlí a lorg láithreach bonn. 
 
Iarratais ar rochtain:  Ar iarratas scríofa a dhéanamh, tá an ceart ag aon duine a ndearnadh 
a (h)íomhá a thaifeadadh go soláthrófar dó/di cóip den fhaisnéis a taifeadadh a bhaineann 
leo, a fhad agus gurb ann don íomhá/taifeadadh sin, i.e. nár scriosadh é agus a fhad agus 
nach mbaineann díolúine/toirmeasc leis an scaoileadh chomh maith.  Sa chás go 
sainaithnítear duine eile san íomhá/taifeadadh, ní fhéadtar scaoileadh leis na híomhánna 
siúd ach sa chás gur féidir iad a chur in eagar/gan tréithe pearsanta ar bith de chuid duine a 
léiriú ionas nach sainaithnítear an duine eile nó nach mbíonn sé/sí inaitheanta.  Chun a 
gceart rochtana a fheidhmiú, ní mór d’ábhar sonraí iarratas a dhéanamh i scríbhinn le 
Príomhoide na scoile.  Féadfaidh an scoil a mhéid le €6.35 a ghearradh ar fhreagairt don 
iarratas sin agus ní mór dóibh freagairt a thabhairt laistigh de mhí. 
 
Is féidir iarratais ar rochtain a dhéanamh chuig na daoine a leanas: Máirtín Ó Ceallacháin, 
Gaelscoil Dara, Bóthar Bhaile an Locháin, An Rinn Mhór, Gaillimh. 
 
Ba cheart do dhuine an fhaisnéis riachtanach go léir a sholáthar chun cabhrú le Gaelscoil 
Dara chun na sonraí taifeadta CCTV a aimsiú, ar nós dháta, am agus láthair an taifeadta.  Má 
tá an íomhá ar chaighdeán chomh híseal sin nach sainaithnítear duine go soiléir, ní féidir a 
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mheas gurb ionann an íomhá sin agus sonraí pearsanta agus ní féidir leis an scoil an íomhá 
sin a sholáthar dóibh. 
 
Nuair a thugtar cóip dá sonraí do dhuine, féadfaidh an scoil grianghraf/sraith pictiúir 
ghrianghraif, téip nó diosca ar a bhfuil na híomhánna ábhartha a sholáthar.  Déanfar 
íomhánna eile de dhaoine eile a dhoiléiriú sula scaoilfear leis na sonraí, áfach. 
 
 
 

10. FREAGRACHTAÍ  
Déanfaidh an Príomhoide an méid a leanas: 

 A chinntiú go gcuirtear úsáid córais CCTV i bhfeidhm i gcomhréir leis an mbeartas a 
leagann Gaelscoil Dara síos  

 Maoirsiú agus comhordú a dhéanamh ar úsáid monatóireacht CCTV ar mhaithe le 
cuspóirí sábháilteachta agus slándála laistigh de Ghaelscoil Dara 

 A chinntiú go ndéanfar measúnú ar gach córas reatha monatóireachta CCTV i dtaobh 
chomhlíonadh an bheartais seo  

 A chinntiú go bhfuil an mhonatóireacht CCTV ag Gaelscoil Dara ar aon dul leis na 
caighdeáin agus na cosaintí is airde  

 Athbhreithniú a dhéanamh ar láithreacha na gceamaraí agus bheith freagrach as aon 
fhaisnéis nó ábhair thaifeadta CCTV a stóráiltear a scaoileadh i gcomhlíonadh an 
bheartais seo   

 Taifead rochtana a choimeád (e.g. taifead ar rochtain) chun scaoileadh téipeanna nó aon 
ábhair a thaifeadtar nó a stóráiltear sa chóras a thaifeadadh  

 A chinntiú nach ndéantar dúbláil ar théipeanna monatóireachta taifeadta lena 
scaoileadh  

 A chinntiú go gcomhlíonann an imlíne amhairc ó cheamaraí láithreach seasta an beartas 
seo go hinmheánach agus go seachtrach araon  

 Láthair cheamaraí sealadacha a fhaomhadh a úsáidfear i rith imeachtaí speisialta a bhfuil 
riachtanais slándála ar leith acu agus a chinntiú go n-aistarraingítear iad i ndiaidh na n-
imeachtaí siúd   NÓTA: [Ní áirítear le ceamaraí sealadacha trealamh físe soghluaiste nó 
ceamaraí faireachais cheilte a úsáidtear d’imscrúduithe údaraithe coiriúla ag an nGarda 
Síochána]. 

 Breithniú a dhéanamh ar aiseolas/ghearáin ó dhaltaí agus ón bhfoireann araon maidir le 
sárú féideartha príobháideachta nó rúndachta mar gheall ar láthair cheamara ar leith 
CCTV nó trealamh gaolmhar  

 A chinntiú nach sáraíonn gach limistéar ar a bhfuil monatóireacht á déanamh ionchas 
breisithe daoine i leith príobháideachta laistigh den scoil agus bheith aireach nach dócha 
go dtarlóidh aon sárú den sórt sin  

 Comhoibriú le hOifigeach Sláinte agus Sábháilteachta Ghaelscoil Dara maidir le tuairisciú 
a dhéanamh ar an gcóras CCTV atá i bhfeidhm sa scoil 

 A chinntiú go mbíonn ceamaraí seachtracha neamh-ionsáiteach i dtaobh a suíomhanna 
agus a n-amharc ar thithíocht chónaithe ina n-aice agus prionsabal “Ionchas Réasúnta 
Príobháideachta” a chomhlíonadh  
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 A chinntiú go stóráiltear téipeanna monatóireachta in áit shlán agus nach mbíonn 
rochtain orthu ach ag an bpearsanra údaraithe   

 A chinntiú go stóráiltear íomhánna a thaifeadtar ar théipeanna/DVDanna/taifeadtaí 
digiteacha ar feadh tréimhse nach faide ná 28 lá agus go nglantar iad ina dhiaidh sin 
mura dteastaíonn siad mar chuid d’imscrúdú coiriúil nó imeachtaí cúirte (coiriúil nó 
sibhialta) nó úsáid bona fide eile faoi mar a fhaomhann Cathaoirleach an Bhoird.  

 A chinntiú, nuair a bhíonn an áis zúmála á húsáid ar cheamara, go bhfuil an dara duine i 
láthair le hoibreoir an cheamara lena chinntiú nach ndéantar aon sárú ar 
phríobháideacht gan iarraidh  

 A chinntiú nach ndéantar rialú ceamara ach amháin chun monatóireacht a dhéanamh ar 
iompar amhrasta, díobháil choiriúil etc. agus gan monatóireacht a dhéanamh ar 
shaintréithe aonair  

 A chinntiú nach bhfuil rialú ceamara ag sárú an ionchais réasúnta atá ag duine i leith 
príobháideachta in áiteanna poiblí  

 A chinntiú sa chás go n-iarrann an Garda Síochána chun trealamh físe soghluaiste a 
shocrú le haghaidh imscrúduithe coiriúla, go bhfuarthas comhairle dlí agus gur thug 
Cathaoirleach an Bhoird faomhadh. 

 
 

 
 

11. CUR I BHFEIDHM AGUS ATHBHREITHNIÚ  
Déanfar athbhreithniú agus measúnú ar an mbeartas ó thráth go tráth. Tabharfaidh 
athbhreithniú agus measúnú leanúnach aird ar fhaisnéis nó treoirlínte athraitheacha (e.g. ón 
gCoimisinéir Cosanta Sonraí, an Garda Síochána, an Roinn Oideachais agus Scileanna, aonaid 
Iniúchta (inmheánach agus seachtrach sa scoil), comhlachtaí náisiúnta bainistíochta, 
reachtaíocht agus aiseolas ó thuismitheoirí/chaomhnóirí, daltaí, an fhoireann agus daoine 
eile.  
 
Is ionann an dáta óna mbeidh an beartas i bhfeidhm agus an dáta a nglacfaidh an Bord 
Bainistíochta leis. Déanfaidh Príomhoide na scoile monatóireacht ar chur i bhfeidhm an 
bheartais.   
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AGUISÍN 1 – SAINMHÍNITHE 

Sainmhínithe ar fhocail/nathanna a úsáidtear maidir le sonraí pearsanta a chosaint agus 
dá dtagraítear i dtéacs an bheartais; 
CCTV – Is ionann teilifís chiorcaid iata agus físcheamaraí a úsáid chun comhartha a tharchur 
chuig áit ar leith ar shraith theoranta monatóirí.  Féadtar na híomhánna a thaifeadadh, ina 
dhiaidh sin, ar fhístéip nó ar DVD nó ar mheicníocht eile taifeadta dhigití. 
Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 – Bronnann na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 
1988 agus 2003 cearta ar dhaoine, mar aon le freagrachtaí ar na daoine siúd a láimhseálann, 
a phróiseálann, a bhainistíonn agus a rialaíonn sonraí pearsanta.  Ní mór d’fhoireann uile na 
scoile forálacha na nAchtanna um Chosaint Sonraí a chomhlíonadh nuair a dhéanann siad 
faisnéis phearsanta a bhailiú agus a stóráil.  Baineann seo le faisnéis phearsanta a bhaineann 
le fostaithe na heagraíochta agus le daoine a idirghníomhaíonn leis an eagraíocht.  
Sonraí – Faisnéis i bhfoirm ar féidir í a phróiseáil.  Áirítear leis sonraí uathoibrithe nó 
leictreonacha (aon fhaisnéis ar ríomhaire nó aon fhaisnéis a thaifeadtar agus é ina chuspóir í 
a chur ar ríomhaire) agus sonraí de láimh (faisnéis a thaifeadtar mar chuid de chóras 
ábhartha comhdaithe nó nuair is é an cuspóir gur cheart di bheith mar chuid den chóras 
ábhartha comhdaithe).  
Sonraí Pearsanta – Sonraí a bhaineann le duine beo atá sainaitheanta nó ar féidir é/í a 
shainaithint cibé acu ó na sonraí nó ó na sonraí i gcomhar le faisnéis eile atá faoi sheilbh, nó 
ar dócha go mbeidh sí faoi sheilbh an rialaitheora sonraí.  
Iarratas ar Rochtain – Is ionann seo agus nuair a dhéanann duine iarratas leis an eagraíocht 
chun a sonraí pearsanta a nochtadh faoi Alt 3 agus/nó 4 de na hAchtanna um Chosaint 
Sonraí.  
Próiseáil Sonraí – tabhairt faoi aon oibriúchán nó sraith oibriúchán ar shonraí, lena n-
áirítear an méid a leanas:  

- Na sonraí a fháil, a thaifeadadh nó a choimeád,  
- Na sonraí a bhailiú, a eagrú, a stóráil, a athrú nó a oiriúnú,  
- Na sonraí a aisghabháil nó a úsáid nó dul i gcomhairle na sonraí, 
- Na sonraí a nochtadh trí iad a tharchur, a scaipeadh nó iad a chur ar fáil ar bhealach 

eile,  
- Na sonraí a ailíniú, a chomhcheangal, a scriosadh nó a mhilleadh.  

Ábhar Sonraí – duine atá mar ábhar sonraí pearsanta.  
Rialaitheoir Sonraí – duine a dhéanann rialú (cibé acu leis/léi féin nó le daoine eile) ar 
ábhair agus ar úsáid sonraí pearsanta.  
Próiseálaí Sonraí – duine a phróiseálann faisnéis phearsanta thar ceann rialaitheoir sonraí, 
ach nach n-áirítear fostaí rialaitheoir sonraí leo a phróiseálann na sonraí siúd i gcaitheamh a 
bhfostaíochta, mar shampla, d’fhéadfadh fostaí eagraíochta a bheith i gceist lena 
seachfhoinsíonn an rialaitheoir sonraí obair.  Leagann na hAchtanna um Chosaint Sonraí 
freagrachtaí ar na haonáin siúd maidir leis an bpróiseáil a dhéanann siad ar na sonraí. 
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AGUISÍN 2 – MEASÚNÚ TIONCHAIR PRÍOBHÁIDEACHTA 
Sula ndéanann scoil córas nua CCTV a shuiteáil, moltar go dtugtar faoi mheasúnú 
doiciméadaithe tionchair príobháideachta.  Ní dóchúil céanna go ndéanfaidh scoil a thugann 
faoi mheasúnú ar an mbealach ceart córas a thabhairt isteach a sháraíonn forálacha na 
nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003. Nós imeachta tábhachtach é seo lena 
ghlacadh mar gheall go bhféadfadh Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí tús a chur le 
caingean i gcoinne scoile, nó go bhféadfaí scoil a nochtadh d’éileamh ar dhamáistí ó dhalta 
mar thoradh ar shárú.   
I measc cuid de na pointí a d’fhéadfaí a chur san áireamh i Measúnú Tionchair 
Príobháideachta, tá: 

 Cad é cuspóir na scoile chun íomhánna CCTV a úsáid?  Cad iad na saincheisteanna/na 
fadhbanna a bhfuiltear ag iarraidh dul i ngleic leo? 

 An dteastaíonn an córas chun dul i ngleic le géarghá, ar nós sábháilteacht foirne agus 
daltaí nó cosc a chur ar choireacht? 

 An bhfuil na ceamaraí CCTV in ainm is oibriú taobh amuigh den áitreabh amháin? 

 An bhfuil údar leis faoi na cúinsí? 

 An bhfuil sé comhréireach don fhadhb a bhfuil sé ceaptha dul i ngleic léi? 

 An mbeartaítear go n-oibreofar ceamaraí CCTV taobh istigh den fhoirgneamh? 

 An bhfuil údar le ceamaraí inmheánacha CCTV faoi na cúinsí? 

 An bhfuil na ceamaraí inmheánacha CCTV comhréireach leis an bhfadhb a bhfuil siad in 
ainm is dul i ngleic léi? 

 Cad iad na tairbhí a bhainfear óna úsáid? 

 An féidir le córais CCTV na tairbhí seo a bhaint amach, i bhfírinne?  An féidir le réitigh 
nach ndéanann an oiread céanna de shárú ar phríobháideacht, ar nós soilsiú 
feabhsaithe, na cuspóirí céanna a bhaint amach? 

 An dteastaíonn íomhánna de dhaoine inaitheanta ón scoil, nó an bhféadfadh an córas 
íomhánna eile a úsáid nach bhfuil in ann an duine a shainaithint? 

 An mbainfidh an córas a bhfuil breithniú á dhéanamh air na tairbhí inmhianaithe amach 
anois agus an mbeidh sé oiriúnach i gcónaí amach anseo? 

 Cén éilimh amach anseo a d’fhéadfadh bheith ar úsáid níos fairsinge a bhaint 
d’íomhánna agus conas a rachfar i ngleic leo? 

 An í/é an scoil an rialaitheoir sonraí don chóras iomlán CCTV (cuir san áireamh go 
mbainistítear roinnt scoileanna faoin CPP do chuspóirí oibríochtúla ag cuideachtaí 
bainistíochta, agus b’fhéidir go dteastódh comhairle shonrach dlí sa chás sin)? 

 Sa chás go bhfuil cuideachta bhainistíochta i bhfeidhm, an bhfuil an scoil sásta go 
gcomhlíonann sí na hAchtanna um Chosaint Sonraí maidir le próiseáil íomhánna den 
fhoireann, na daltaí agus de chuairteoirí chuig do scoil a gabhadh ar aon chórais CCTV 
atá faoina mbainistiú? 

 Cad iad tuairimí na ndaoine a bheidh faoi fhaireachas CCTV? 

 Cad a d’fhéadfaí a dhéanamh chun ionsá a íoslaghdú dóibh siúd a bhféadfaí a n-
íomhánna a ghabháil, go háirithe má cuireadh buarthaí sonracha in iúl? 

 Conas a rinne an Scoil dearbhú a thabhairt don fhoireann, na daltaí agus na cuairteoirí 
nach ndéanfar monatóireacht orthu agus nach n-úsáidfear an córas CCTV ach do na 
cuspóirí a luaitear? 
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 An bhfuil sé soiléir i mbeartas um úsáid CCTV na scoile nach ndéanfar monatóireacht ar 
an bhfoireann (an fhoireann mhúinteoireachta agus neamh-mhúinteoireachta araon) i 
dtaobh cuspóirí feidhmíochta nó iompair? 

 Ar cuireadh tuairimí na foirne agus na ndaltaí san áireamh maidir le láthair na 
gceamaraí? 

 An féidir údar a thabhairt le láthair gach ceamara inmheánaigh i gcomhréir leis an 
gcuspóir foriomlán chun an córas CCTV a úsáid? 

 Ar cuireadh an chomharthaíocht oiriúnach in airde ag láthair gach ceamara 
inmheánaigh, a thugann le fios go bhfuil taifeadadh á dhéanamh agus ina dtugtar cuntas 
ar an gcuspóir atá leis an taifeadadh sin? 

 Cé aige a mbeidh rochtain ar an gcóras agus ar thaifeadtaí/íomhánna? 

 Cén bearta slándála atá i bhfeidhm chun an córas CCTV agus na taifeadtaí/íomhánna a 
chosaint? 

 An dtuigeann iad siúd a mbeidh rochtain údaraithe acu ar an gcóras agus na 
taifeadtaí/íomhánna go soiléir a gcuid freagrachtaí? 

 An bhfuil monatóirí na gceamaraí le coimeád in áit nach bhfeiceann an fhoireann, na 
daltaí agus na cuairteoirí agus an gcuirtear cosc ar rochtain ar mhonatóirí na gceamaraí i 
leith líon teoranta foirne ar bhonn riachtanais? 

 An gcuirtear an seomra/na seomraí ina gcoimeádtar monatóirí na gceamaraí agus an 
córas CCTV faoi ghlas daingean nuair nach bhfuil aon duine ann? 

 An bhfuil nós imeachta i bhfeidhm ag an scoil lena chinntiú go scriostar nó go nglantar 
taifeadtaí/íomhánna a luaithe a éagann an tréimhse choinneála (28 lá)? 

 An bhfuil nós imeachta i bhfeidhm ag an scoil chun iarratais ar rochtain ar 
thaifeadtaí/íomhánna a láimhseáil a fhaightear ón nGarda Síochána? 

 An mbeidh na fógraí cuí i bhfeidhm lena chinntiú gurb eol do dhaoine go bhfuil 
monatóireacht á déanamh orthu? 

 An bhfuil beartas um chosaint sonraí ag an scoil?  An ndearnadh é a nuashonrú chun 
tabhairt isteach córas CCTV a chur san áireamh? 

 An bhfuil nós imeachta i bhfeidhm ag an scoil chun iarratais ar rochtain a láimhseáil a 
lorgaíonn cóip de na híomhánna a rinne an córas CCTV a thaifeadadh (laistigh den 
amfhráma reachtúil)? 

 Ar cuireadh an ceart rochtana in iúl don fhoireann, na daltaí agus na cuairteoirí? 

 Ar chuir an scoil a mbeartas ar CCTV a úsáid in iúl don fhoireann, na daltaí agus na 
cuairteoirí agus conas a rinneadh seo? 

 Conas a chuirtear daltaí nua agus foireann nua ar an eolas ar bheartas na scoile ar úsáid 
CCTV? 

 
 


