
 

An Rialachán Ginearálta Maidir le Cosaint Sonraí - Eolas tábhachtach 

dár gcomhlacht tuismitheoirí agus foirne 
 
A Thuismitheoirí/ A Chaomhnóirí Uaisle, 

 
Ar an 25ú Bealtaine 2018, ghlac An Rialachán Ginearálta Maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) áit 

na ndlíthe reatha cosanta san Aontas Eorpach. 

 
Cuireann Gaelscoil Dara an-bhéim ar chosaint agus ar phríobháideachas shonraí pearsanta ár 

mball agus lucht foirne. Tugann GDPR níos mó cumhachta do dhaoine ar leith ar a gcuid sonraí 

pearsanta féin agus fochuireann sé oibleagáidí i bhfad níos tréine ar chomhlachtaí na sonraí seo 

a bhailiú. 

 
Cén difríocht a dhéanann GDPR duitse?  
Le GDPR, tá ceart i bhfad níos suntasaí agat: 

- rochtain a fháil ar shonraí faoin gcaoi a bhfuil do chuid sonraí pearsanta á phróiseáil; 

- rochtain a fháil ar na sonraí pearsanta maidir leat féin atá a gcoimeád;  
- sonraí míchruinne nó easpacha a cheartú; 
- míshástacht a léiriú maidir le próiseáil do chuid sonraí pearsanta i gcásanna ar leith, i 

gcásanna maidir le margaíocht dhíreach/ le ríomhphoist; 

- srian a chur le próiseáil do chuid sonraí pearsanta;  
- do chuid sonraí pearsanta a scrios nuair nach bhfuil cúis dhlisteanach ag comhlacht do 

chuid sonraí a choinneáil; agus 

- iniomparthacht sonraí pearsanta. 

 
Céard is gá duit a dhéanamh?  

Tabhair cuairt, le do thoil, ar ár suíomh idirlín www.gaelscoildara.ie, roghnaigh 'polasaithe' ag bun 

an scáileáin bhaile, agus léigh ár bPolasaí Príobháideachais go cúramach le foghlaim faoin gcaoi a 
mbailimíd, a úsáidimid agus a gcosnaímid do chuid sonraí pearsanta. 
 
Oifigeach um Chosaint Sonraí Pearsanta (OCSP) Ghaelscoil Dara  
Déanann an OCSP monatóireacha ar an gcaoi a chomhlíonann Gaelscoil Dara An Rialachán 

Ginearálta Maidir le Cosaint Sonraí, agus pléifear aon cheist maidir le sonraí pearsanta. Is féidir 

teagmháil a dhéanamh le hOCSP Ghaelscoil Dara tríd an bpost: An Bord Bainistíochta, Gaelscoil 

Dara, Br. Bhaile an Locháin, An Rinn Mhór, Gaillimh, nó trí ríomhphost ar eolas@gaelscoildara.ie 

 
Déanfaidh Gaelscoil Dara gach iarracht tabhairt faoi aon cheist nó gearán atá agaibh. Mar sin féin, 

más mian leat do cheist/ do ghearán a chur in iúil don Choimisinéir Cosanta Sonraí (do Phoblacht 

na hÉireann), seo a leanas na sonraí teagmhála: 
 

 
Coimisinéir Cosanta Sonraí (Poblacht na hÉireann)  
Canal House 
Bóthar an Stáisiúin, Cúl an tSúdaire, 
Co Laoise. R32 AP23 

 
Oifig Bhaile Átha Cliath  
21 Cearnóg Fitzwilliam 
Baile Átha Cliath 2. D02 RD28 

 
Uimhir Gutháin: 057 8684800 / 0761 104800 

Ríomhphost: info@dataprotection.ie  
Suíomh Idirlín: www.dataprotection.ie  

mailto:eolas@gaelscoildara.ie

