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Daingnithe 24ú Aibreán 2020 
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Ráiteas Réamhráiteach   

Cruthaíodh an polasaí seo Márta 2020 

Baineann Polasaí um Chosaint Sonraí na scoile leis na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil ag an 

scoil atá faoi chosaint ag na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 agus an 

Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDRP) 25 Bealtaine 2018.  

Baineann an polasaí seo le foireann na scoile, tuismitheoirí, caomhnóirí, daltaí, agus an Bord 

Bainistíochta, mar aon le hiarrthóirí le haghaidh postanna laistigh den scoil agus baill eile de 

phobal na scoile sa mhéid is go ndéanann an scoil a sonraí pearsanta a láimhseáil nó a stóráil i 

gcaitheamh a ngnóthaí leis an scoil. Stórálfar sonraí go slán, ionas go gcosnaítear faisnéis 

rúnda i gcomhlíonadh na reachtaíochta ábhartha. Leagtar amach sa bheartas seo an bealach 

ina gcosnóidh an scoil sonraí pearsanta agus sonraí íogair.     

 ‘Séard is cosaint sonraí ann ná modh ina ndéantar cosaint ar chearta chun príobháideachta 

dhaoine maidir le próiseáil a gcuid sonraí pearsanta. Tagann na cearta sin i bhfeidhm nuair 

atá faisnéis á coimeád ar ríomhaire nó i bhfoirm lámhscríofa mar chuid de chóras 

comhdúcháin na scoile.   

Beidh na sonraí stóráilte go daingean ionas go mbeidh an fhaisnéis rúnda faoi chosaint, slán 

agus sábháilte. Tá an scoil ag brath ar na tuismitheoirí/caomhnóirí chun eolas cruinn a 

sholáthar agus uasdátú ar aon athrú a dhéantar ar an eolas sin. Ba chóir don 

tuismitheoir/chaomhnóir aon athrú a dhéantar a chur i scríbhinn chuig an scoil. Is í an scoil 

an rialaitheoir sonraí do shonraí pearsanta maidir le foireann na scoile, tuismitheoirí, 

caomhnóirí, daltaí, an Bord Bainistíochta agus baill eile de phobal na scoile a bhí, atá nó a 

bheidh sa scoil. Mar sin, tá ceangal ar an scoil prionsabal chosaint sonraí, mar atá leagtha 

síos sna hAchtanna um Chosaint Sonraí 1998 agus 2003 agus an Rialachán Ginearálta um 

Chosaint Sonraí (GDRP) a chomhlíonadh.  
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Aithníonn Coláiste Muire go bhfuil an ceart ag an duine aonair:  

• Comhthoil a tharraingt siar ag am ar bith agus go héasca  

• Eolas faoin mbunús dlíthiúil atá leis an eolas a bhailiú  

• Ceart rochtana ar na sonraí pearsanta atá á gcoimeád nó á bpróiseáil  

• Ceart na sonraí seo a fháil saor in aisce taobh istigh de mhí amháin  

• Ceart iarradh go ndéanfar na sonraí a scriosadh (an ceart a bheith dearmadta) Tá 

coinníollacha leis an gceart seo  

• Ceart Inaistritheachta – sonraí a bhogadh ó rialaitheoir sonraí amháin go ceann eile  

• Ceart ar chúiteamh – is féidir an dlí a chur ar an scoil má sháraítear an GDPR m.sh. 

sárú rúndachta   

• Is féidir leis an ODPC fíneáil a chur ar scoil freisin má thagann sárú ar chosaint 

sonraí chun solais  

  

Dualgais Dlithiúla   

Tógtar dualgais agus freagrachtaí dlithiúla eile na scoile san áireamh i gcur i bhfeidhm an 

pholasaí seo. Baineann cuid acu seo go díreach le cosaint sonraí. Mar shampla:  

• Faoi Alt 9(g) den Acht Oideachais, 1998, ní mór rochtain a bheith ag 

tuismitheoirí/caomhnóirí dalta, nó ag dalta go bhfuil na hocht mbliana déag sáraithe 

aige, ar na taifid atá coinnithe ag an scoil maidir le dul chun cinn an dalta ina chuid 

oideachais.  

• Faoi alt 20 den Acht Oideachais (Leas), 2000, ní mór don scoil clár a choinneáil de na 

scoláirí go léir atá ag freastal ar an scoil.  

• Faoi alt 20(5) den Acht Oideachais (Leas), 2000, tá sé d’oibleagáid ar an bpríomhoide 

faisnéis áirithe maidir le tinreamh dalta sa scoil agus nithe eile maidir le dul chun cinn 

oideachais an dalta a chur in iúl do phríomhoide scoile eile a bhfuil an dalta ag aistriú 

ann.  

• Faoi alt 21 den Acht Oideachais (Leas), 2000, ní mór don scoil tinreamh nó 

neamhthinreamh daltaí, atá cláraithe sa scoil, a thaifead ar gach lá scoile.  

• Faoi alt 28 den Acht Oideachais (Leas), 2000, is féidir go soláthródh an scoil Sonraí 

Pearsanta atá faoi choinneáil ann chuig eagrachtaí forordaithe áirithe (An Roinn 

Oideachais agus Scileanna, Tusla, An Chomhairle Naisiúnta um Oideachas Speisialta, 

scoileanna eile, lárionad oideachais eile) chomh fada is go bhfuil an scoil sásta go 

mbainfear leas as do ‘chuspóir ábhartha’ éigin (agus san áireamh anseo tá taifead de 

stair oideachais agus oiliúna duine nó monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun 

oideachais nó oiliúna nó i bhforbairt a gcumas oideachais; nó chun dul i mbun taighde 

ar scrúduithe, rannpháirtíocht san oideachas agus ar éifeachtacht ghinearálta 

oideachais nó oiliúna).  



3  

  

• Faoi alt 14 den Acht um Oideachais do Dhaoine a bhfuil riachtanais Speisialta 

Oideachais acu, 2004, ní mór don scoil an fhaisnéis sin a dtagann iarratas réasúnta di 

ón gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (agus a cuid fostaithe, a mbeadh 

Eagraithe Riachtanais Speisialta Oideachais (ERSOanna) ina measc) a chur ar fáil don 

chomhairle.  

• Déanann an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997, foráil ar cheart a choinníollach ar 

rochtain ar fhaisnéis coinnithe ag eagrachtaí poiblí nárbh gá gur ‘sonraí pearsanta’ í 

maidir le reachtaíocht um chosaint sonraí. Cé nach bhfuil scoileanna faoi réir 

reachtaíocht shaoráil faisnéise san am i láthair, má tá scoil tar éis faisnéis a thabhairt 

d’eagraíocht (ar nós an Roinn Oideachais agus Scileanna) atá clúdaithe faoin Acht um 

Shaoráil Faisnéise, d’fhéadfadh go nochtófaí na taifid sin ar iarratas chuig an 

eagraíocht sin.  

• Faoi alt 26(4) den Acht Sláinte, 1947, déanfaidh an scoil gach áis réasúnta (áiseanna 

maidir le gnóthú ainmneacha agus seoltaí daltaí a bhíonn ag freastal ar an scoil san 

áireamh) a thabhairt d’údarás sláinte a thugann fógra maidir le hiniúchadh míochaine 

m.sh. iniuchadh fiacla.  

• Faoi Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosait agus Leas Leanaí (2011) 

foilsithe ag an Roinn Leanai agus Gnóthaí Óige, tá freagrahtaí ar scoileanna,  ar a 

mboird bainisíochta agus ar a bhfoirne mí-úsáid leanaí nó faillí a thuairisciú chuig  

TUSLA - An Ghníomhaíocht um Leanaí agus an Teaghlach (nó chuig An Garda 

Siochána i gcás éigeanála agus gan teacht a bheith ar TUSLA)  

  

Aidhmeanna  

Is í aidhm Choláiste Muire  

• Gach dalta a chumasú chun barr a chumas féin a fhorbairt  

• Timpeallacht sábháilte agus slán a sholáthair don fhoghlaim  

• Meas a chur chun cinn maidir le héagsúlacht luachanna, creidiúintí, traidisiúin, 

teangacha agus slite beatha sa tsochaí.  

Tá sé mar aidhm againn na cuspóirí seo a bhaint amach agus meas againn ar 

phríobháideachas agus ar chearta sonraí cosanta daltaí, foirne, thuismitheoirí/chaomhnóirí 

agus daoine eile a mbíonn idirghabháil acu linn. Is mian leis an scoil na haidhmeanna seo a 

bhaint amach agus meas iomlán a léiriú ar chearta dhaoine aonaracha maidir le 

príobháideachas agus a gcearta faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.  
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 Is í an aidhm leis an bpolasaí seo na chun eolas tábhachtach faoi phobal na scoile a 

choinneáil ar bhealach cuí ar mhaithe le leas agus forbairt na scoile. De réir na nAchtanna um 

Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 (leasaithe) tá oibleagáid ar an scoil sonraí a bhaineann le 

pobal uile na scoile a chosaint faoi réir ag na hocht rialacha cosanta sonraí seo a leanas:  

• An fhaisnéis a fháil agus a phróiseáil go cóir  

• Í a choimeád do shainchuspóir amháin nó níos mó atá follasach agus dleathach  

• Í a úsáid agus a nochtadh ar shlite atá comhoiriúnach leis na cuspóirí sin amháin  

• Í a choimeád slán agus sábháilte  

• Í a choimeád cruinn, iomlán agus nuashonraithe  

• Deimhin a dhéanamh de gur leor í, go bhfuil sí ábhartha agus nach bhfuil an iomarca 

ann  

• Gan í a choimeád ar feadh tréimhse níos faide ná mar atá riachtanach.  

• Cóip a thabhairt do duine da shonraí pearsanta, ar iarratas.  

Ní dhéanfar próiseáil ar shonraí dhuine aonaraigh ach amháin ar bhealach a bheadh 

comhsheasmhach leis na cuspóirí faoin ar bailíodh iad. Cé go mbeidh an t-eolas a sheolfar 

chugainn príobháideach agus faoi rún, ó am go ham seans go mbeidh ar an scoil na sonraí 

pearsanta a roinnt le tríú páirtí mar aon leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, An Roinn 

Coimirce Sóisialaí, An Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte agus An Bord 

Náisiúnta Leasa Oideachais. Bainfear úsáid as na sonraí teagmhála a sheolfar chugainn chun 

cumarsáid a dhéanamh libh maidir le hócáidí scoile agus gníomhaíochtaí scoile.  

Cuspóir an Pholasaí  

Cuspóir an pholasaí ná cúnamh a thabhairt don scoil a cuid dualgais reachtúla a 

chomhlíonadh agus an fhoireann, na daltaí agus a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí a chur ar an 

eolas maidir leis an chaoi a ndéileáilfear lena gcuid sonraí.  

Taifid Sonraí  

Cuimsíonn an scoil na sonraí pearsanta seo a leanas ar bhealach cuí ar mhaithe le leas agus 

forbairt na scoile. Déanfar uasdátú ar na sonraí más cuí gach dhá bhliain.  

1. Taifid foirne  

D’fhéadfadh go mbeadh seo a leanas cuimsithe iontu:  

• Ainm, seoladh agus sonraí teagmhála  

• Dáta breithe, uimhir UPSB   

• Stádas pósta agus teaghlaigh  

• Cúlra oideachais nó cúlra ó iar-fhostaíocht  

• Bunchóipeanna de thaifid iarratais agus cheapacháin  

• Taifid agallamh, teistiméireachtaí  

• Taifid ar cheapacháin i bpoist ina bhfuil ardú céime i gceist  
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• Sonraí na n-asláithreachtaí faofa (sos gairme, saoire thuismitheoirí, saoire 

mháithreachais, saoire atharthachta, saoire staidéir srl.)  

• Taifid de na cúrsaí inseirbhíse ar freastalaíodh orthu  

• Sonraí tuairiscí oibre (cáilíochtaí, ranganna múinte, ábhair srl)  

• Miontuairiscí ar chruinnithe foirne  

• Sonraí maidir le haon timpistí/ghortuithe/eachtraí a tharla ar láthair na scoile nó a 

bhí bainteach leis an mball foirne ag cur a f(h)reagrachtaí scoile i gcrích.  

• Taifid ar aon tuairiscí a rinne an scoil (nó a fostaithe) maidir leis an mball foirne  

do ranna Stáit agus/nó gníomhaireachtaí eile faoin reachtaíocht um thuairisciú 

éigeantach agus/nó faoi threoirlínte um chosaint leanaí (faoi réir Nósanna  

Imeachta um Chosaint Sonraí na Roinne Oideachais agus Scileanna 2017.    

  

Na cuspóiri a bhaineann le taifid foirne:  

• bainistíocht agus riarachán ghnó na scoile (anois agus amach anseo)  

• íocaíocht na foirne a éascú, agus chun sochair/teidlíochtaí eile a ríomh (lena n-

áirítear seirbhís ináirithe chun íocaíochtaí pinsin, teidlíochtaí agus/nó íocaíochtaí 

iomarcaíochta a ríomh sa chás gur cuí)   

• íocaíochtaí pinsin a éascú amach anseo   

• bainistíocht acmhainní daonna, lena n-áirítear athbhreithniú a dhéanamh ar 

fheidmíocht agus dul i ngleic le saincheisteanna a bhaineann le feidhmíocht  

• arduithe céime a rinneadh a chur i dtaifead (cáipéisíocht a bhaineann le hardú 

céime ar a ndearnadh iarratas) agus athruithe a tháinig ar fhreagrachtaí etc.   

• a chur ar chumas na scoile chun a gcuid dualgas a chomhlíonadh mar fhostóir, 

lena  n-áirítear timpeallacht shábháilte éifeachtúil oibre agus múinteoireachta a 

chaomhnú (lena n-áirítear a gcuid freagrachtaí faoin Acht um Shábháilteacht, 

Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005) a chomhlíonadh   

• a chur ar chumas na scoile chun na ceanglais a leagann an Roinn Oideachais agus 

Scileanna, na Coimisinéirí Ioncaim, an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas 

Speisialta, an Bord Náisiúnta um Leas Oideachais, FSS, agus aon ranna agus/nó 

gníomhaireachtaí rialtais, reachtúla agus/nó rialála síos a chomhlíonadh    an 

reachtaíocht a bhaineann leis an scoil a chomhlíonadh.  
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2. Taifid na ndaltaí  

D’fhéadfadh go mbeadh seo a leanas cuimsithe iontu (féach Sceideal um Choinneail 

Taifead)  

• ainm, seoladh agus sonraí teagmhála, uimhir UPSB  

• ainmneacha agus seoltaí tuismitheoirí/caomhnóirí agus a sonraí teagmhála  

• aon choinníollacha ábhartha speisialta (m.sh. riachtanais oideachais speisialta, 

mórcheisteanna sláinte srl.) a d’fhéadfadh a bheith i gceist  

• Eolas ar thaifead acadúil   

• Measúnuithe siceolaíochta, síciatracha agus/nó leighis  

• Taifid fhreastail  

• Taifid acadúla – ábhair a ndearnadh staidéar orthu, torthaí scrúdaithe mar a 

ndearnadh taifead orthu ar thuarascálacha oifigiúla Scoile  

• Taifid ar mhórghníomartha suntasacha  

• Taifid ar mhórcheisteanna iompair agus/nó pionóis gearrtha  

• Taifid eile m.sh. taifid ar aon ghortuithe/timpistí/eachtraí tromchúiseacha srl.  

• Taifid tinrimh  

• Grianghraif agus íomhanna de dhaltaí (imeachtaí sa scoil san áireamh).  

• Taifid d’éachtai suntasacha  

• Taifid ar shaincheisteanna smachta/fiosruithe agus/nó smachtbhannaí curtha i 

bhfeidhm  

• Taifead de thoradh grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochana (áit a bhfuil an dalta gafa 

le taithí oibre eagraithe le nó tríd an scoil a éilíonn go ndéantar grinnfhiosrúchán ar 

an dalta)  

• Taifid ar aon tuairisc déanta ag an scoil maidir leis an dalta chuig ranna Stáit 

agus/nó gníomhaireachtaí eile faoi reachtaíocht tuairiscithe éigeantach agus/nó 

treoirlínte cumhdaigh (faoi réir Nósanna imeachta um Chosaint Leanaí den Roinn 

Oideachais agus Scileanna 2017).    

• Taifid ar aon tuairiscí a rinne an scoil (nó a fostaithe) maidir leis an dalta le ranna 

Stáit agus/nó le gníomhaireachtaí eile faoin reachtaíocht um thuairisciú éigeantach 

agus/nó faoi threoirlínte um chosaint leanaí (faoi réir Nósanna Imeachta um 

Chosaint Sonraí na Roinne Oideachais agus Scileanna 2017)  
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Na cuspóirí a bhaineann le taifid dalta:  

• a chur ar chumas gach dalta a lánchumas a fhorbairt na ceanglais reachtaíochta nó 

riaracháin a chomhlíonadh  

  

• a chinntiú gur féidir leis na daltaí incháilithe tairbhe a bhaint ón múinteoireacht 

ábhartha nó na tacaíochtaí airgeadais breise  

  

• tacú le teagasc críostaí a sholáthar  

  

• a chur ar chumas teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí/caomhnóirí i gcás 

éigeandála nó sa chás go ndúntar an scoil, nó chun tuismitheoirí a chur ar an eolas 

ar dhul chun cinn a linbh nó chun tuismitheoirí a chur ar an eolas ar imeachtaí 

Scoile etc.  

  

• freastal ar riachtanais oideachais, shóisialta, fhisiciúla agus mhothúchánacha an 

dalta  

  

• glactar grianghraif agus íomhánna taifeadta de dhaltaí chun éachtaí scoile a 

cheiliúradh, bliainirisí a chur le chéile, láithreán gréasáin a bhunú, imeachtaí scoile 

a chur i dtaifead, agus chun taifead a choimeád ar stair na scoile. Glactar agus 

úsáidtear na taifid siúd i gcomhréir le Treoirlínte ar Íomhánna Leanaí i Scoileanna a 

Ghlacadh agus a Úsáid de chuid na Scoile  

  

• a chinntiú go gcomhlíonann an dalta critéir iontrála na scoile  

  

• a chinntiú go gcomhlíonann na daltaí na riachtanais aoise íosta dá gcúrsa  

  

• a chinntiú go gcomhlíonann aon dalta a lorgaíonn díolúine ón nGaeilge na critéir 

chun an díolúine sin a fháil ó na húdaráis  

  

• cáipéisíocht/faisnéis a sholáthar faoin dalta don Roinn Oideachais agus Scileanna, 

an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, an Bord Náisiúnta um Leas 

Oideachais, agus scoileanna eile etc. i gcomhlíonadh an dlí agus na dtreoracha a 

eisíonn ranna rialtais  

  

• cáipéisíocht/faisnéis/teistiméireachtaí a sholáthar d’institiúidí tríú leibhéal 

oideachais agus/nó d’fhostóirí ionchasacha nuair a iarrann an dalta (nó a 

dtuismitheoirí/a gcaomhnóirí i gcás dalta faoi 18 mbliana d’aois)  

  

• Maidir le socrúchán taithí oibre, (sa chás go dteastaíonn ón ról taithí oibre go 

ndéantar grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána ar an dalta), cabhróidh an scoil leis 

http://www.dataprotectionschools.ie/en/Data-Protection-Guidelines/Taking-Using-Images-Photos/Guidelines-for-taking-and-using-images-of-pupils-in-schools/
http://www.dataprotectionschools.ie/en/Data-Protection-Guidelines/Taking-Using-Images-Photos/Guidelines-for-taking-and-using-images-of-pupils-in-schools/
http://www.dataprotectionschools.ie/en/Data-Protection-Guidelines/Taking-Using-Images-Photos/Guidelines-for-taking-and-using-images-of-pupils-in-schools/
http://www.dataprotectionschools.ie/en/Data-Protection-Guidelines/Taking-Using-Images-Photos/Guidelines-for-taking-and-using-images-of-pupils-in-schools/
http://www.dataprotectionschools.ie/en/Data-Protection-Guidelines/Taking-Using-Images-Photos/Guidelines-for-taking-and-using-images-of-pupils-in-schools/
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an dalta chun a dtoradh ghrinnfhiosrúchán an Gharda Shíochána a fháil (le toiliú an 

dalta agus a dtuismitheoraí/a gcaomhnóirí) chun cóip den chéanna a sholáthar (le 

toiliú an dalta agus thuismitheoir/chaomhnóir an dalta don fhostóir taithí oibre.  

  

3. Taifid an Bhoird Bhainistíochta  

D’fhéadfadh go mbeadh seo a leanas cuimsithe iontu:  

• Ainm, seoladh agus sonraí teagmhála gach ball den Bhord Bainistíochta  

• Taifid maidir le ceapacháin chuig an Bhord  

• Miontuairiscí cruinnithe agus comhfhreagras ina bhféadfadh tagairtí do dhaoine 

aonair áirithe a bheith luaite.  

• Costais taistil íoctha, UPSP (Uimhir Phearsanta Seirbhís Poiblí, sonraí cánach, sonraí 

bainc.  

  

Na cuspóirí a bhaineann le taifid an Bhoird Bhainistíochta:  

• A chur ar chumas an Bhoird Bhainistíochta oibriú i gcomhréir leis an Acht  

Oideachais, 1998 agus leis an reachtaíocht infheidhme eile agus le taifead a choimeád 

ar choinní agus cinntí an bhoird.  

  

4. Taifid eile  

Coimeádfaidh an scoil taifid eile a bhaineann le daoine. Taifead de láimh a bheidh san fhormáid 

ina gcoimeádtar na taifid seo (comhad pearsanta laistigh de chomhad ábhartha comhdaithe) 

agus/nó taifead ríomhaire (bunachar sonraí). Leagtar amach thíos roinnt samplaí de shaghas na 

dtaifead eile a choimeádann an scoil.  

Féadfaidh an scoil roinnt den fhaisnéis a leanas nó an fhaisnéis go léir a leanas a choimeád 

faoi chreidiúnaithe (ar daoine féinfhostaithe roinnt díobh):  

  

• ainm   

• seoladh   

• sonraí teagmhála   

• uimhir UPSP (Uimhir Phearsanta Seirbhís Poiblí)  

• sonraí cánach   

• sonraí bainc agus   

• an méid a íocadh leo  
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Na cuspóirí a bhaineann le taifid daoine eile:  

Teastaíonn an fhaisnéis chun gnáthbhainistiú agus gnáthriaradh a dhéanamh ar ghnóthaí 

airgeadais na scoile, lena n-áirítear sonraisc a íoc, cuntais bhliantúla airgeadais a chur le 

chéile agus iniúchtaí agus imscrúduithe a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim a chomhlíonadh.  

  

Foirmeacha chun aisíocaíocht cánach a fháil ar charthanacht   

Féadfaidh an scoil na sonraí a leanas a choimeád maidir le deontóirí a rinne tabhartais 

charthanúla leis an scoil:   

• ainm  

• seoladh  

• uimhir ghutháin  

• uimhir UPSB   

• ráta cánach   

• síniú   

• ollmhéid an tabhartais  

  

Na Cuspóirí a bhaineann le foirmeacha chun aisíocaíocht cánach a fháil ar 

charthanacht   

Tá scoileanna i dteideal fáil a bheith acu ar an scéim faoiseamh cánach do thabhartais airgid a 

fhaigheann siad. Chun an faoiseamh a éileamh, ní mór don deontóir deimhniú (CHY2) a 

chomhlánú agus é a thabhairt don scoil chun ligean dóibh ollsuim na cánach a bhaineann leis 

an tabhartas a éileamh. Ar an bhfaisnéis a iarrtar ar an deimhniú cuí tá ainm, seoladh, UPSP, 

ráta cánach, uimhir ghutháin, síniú an tuismitheora agus ollmhéid an tabhartais. Coimeádann 

an Scoil seo i gcás go ndéanann na Coimisinéirí Ioncaim iniúchadh.    

Tuairiscí Mhí Dheireadh Fómhair  

 Ag tús gach bliana acadúla (agus i measc dhaltaí na chéad bhliana nó daltaí a aistrítear, ar 

chlárú), iarrtar ar thuismitheoirí/chaomhnóirí agus ar dhaltaí chun roinnt faisnéise a sholáthar 

don scoil ionas gur féidir leis an scoil tuairiscí a dhéanamh leis an Roinn Oideachais agus 

Scileanna (“an ROS”) dá dtagraítear mar “Tuairiscí Mhí Dheireadh Fómhair”. Áireofar le 

Tuairiscí Mhí Dheireadh Fómhair seo sonraí pearsanta íogaire a bhaineann le cúinsí pearsanta 

a sholáthraíonn tuismitheoirí/caomhnóirí agus daltaí ar bhonn toiliú sainráite agus feasach.  

Cuimsítear i dTuairisc Mhí Dheireadh Fómhair sonraí aonair (ar nós UPSP dalta aonair) a 

ghníomhaíonn mar “aitheantóir” don ROS chun na sonraí a bhailíochtú ar le dalta aitheanta 

iad. Anuas air sin, aistríonn an ROS cuid de na sonraí seo chuig ranna rialtais eile agus chuig 

comhlachtaí Stáit eile chun an reachtaíocht a chomhlíonadh, ar nós aistrithe chuig an Roinn 

Coimirce Sóisialaí de bhun na nAchtanna Leasa Shóisialaigh, aistrithe chuig Coimisiún na 

Scrúduithe Stáit, aistrithe chuig an bhForas Taighde ar Oideachas, agus aistrithe chuig an 
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bPríomh-Oifig Staidrimh de bhun na nAchtanna Staidrimh.  Úsáidfidh an ROS na sonraí, 

chomh maith, do chuspóirí staitistiúla, déanta beartais agus taighde (ach tugann an ROS le 

fios, áfach, nach n-úsáideann siad na sonraí aonair, ach ina ionad sin, déantar na sonraí a 

bailíodh a ghrúpáil le chéile do na cuspóirí seo). Tá beartas um chosaint sonraí ag an ROS ar 

féidir é a léamh ar a láithreán gréasáin (www.education.ie). Anuas air sin, d’fhoilsigh an ROS 

“Fógra um Próiseáil Chóir” chun míniú a thabhairt ar conas a phróiseáiltear sonraí pearsanta 

daltaí agus na sonraí a chuimsítear i dTuairiscí Mhí Dheireadh Fómhair. Is féidir teacht air 

seo ar www.education.ie (déan cuardach ar Litir Chiorcláin 0047/2010 sa mhír “Ciorcláin”).  

  

Na cuspóirí a bhaineann le Tuairiscí Mhí Dheireadh Fómhair  

Iarrann an scoil ar thuismitheoirí/chaomhnóirí agus ar dhaltaí chun Tuairiscí Mhí Dheireadh 

Fómhair a chomhlánú ar mhaithe le ceanglais an ROS a chomhlíonadh lena dheimhniú na 

leithdháiltí soláthair foirne agus acmhainní agus chun reáchtáil ordúil na scoile a éascú.  Is é 

príomhchuspóir Thuairiscí Mhí Dheireadh Fómhair go ndeimhneoidh an ROS cibé acu an 

gcáilíonn nó nach gcáilíonn an dalta do thacaíocht Bhéarla agus/nó d’acmhainní agus 

tacaíocht bhreise chun freastal ar a riachtanais oideachais ar leith.  Seoltar Tuairisceán Mhí 

Dheireadh Fómhair chuig an ROS go leictreonach.  Tá a mbeartas féin ag an ROS a rialaíonn 

slándáil na sonraí a sheolann gach iar-bhunscoil chucu. Táthar thar a bheith buíoch as 

comhoibriú gach dalta agus/nó a dtuismitheoirí/a gcaomhnóirí chun Tuairisceáin Mhí 

Dheireadh Fómhair a chomhlánú mar gheall gurb í aidhm na scoile a chinntiú go gcabhraítear 

le gach dalta ar gach bealach lena chinntiú go mbaineann sé/sí a lánchumas amach.    

  

Ceamara slándála TCI (Teilifís Chiorcaid Iata)  

  (a)   Catagóirí:   

  

Tá TCI i bhfeidhm i gColáiste Muire go seachtrach, i.e. ballaí/fálú imlíne agus go 

hinmheánach faoi mar a shonraítear sa Bheartas TCI.  Féadfaidh córais TCI íomhánna den 

fhoireann, daltaí agus muintir an phobail a thaifeadadh a thugann cuairt ar an áitreabh. 

Déanfar athbhreithniú rialta orthu i gcomhairle leis an bhfoireann, an bord bainistíochta agus 

comhlachas na dtuismitheoirí.   

  

1.  (b) Cuspóirí:   

  

 “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 Coláiste Muire.       

Suiteáiltear córais TCI (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 

http://www.education.ie/
http://www.education.ie/
http://www.education.ie/
http://www.education.ie/
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sholas an lae agus na hoíche gach lá. Tá faireachas TCI ag an scoil 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 coiriúlacht 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.    

  

(c) Láthair: Tá ceamaraí lonnaithe go seachtrach agus go hinmheánach faoi mar a 

shonraítear sa Bheartas TCI. Tá trealamh taifeadta lonnaithe in oifig an Phríomhoide.  

(d) Slándáil: Tá cosc ar rochtain ar íomhánna/thaifeadtaí ach ag bpríomhoide agus 

leasphríomhoide gach scoil. Coimeádtar téipeanna, DVDanna, taifeadtaí cruadhiosca ar 

feadh 30 lá, seachas má theastaíonn siad chun imscrúdú a dhéanamh ar theagmhas. 

Féadtar féachaint ar íomhánna/thaifeadtaí nó iad a chur ar fáil don Gharda Síochána de 

bhun alt 8 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1998 agus 2003.    

Freagrachtaí   

Déanfaidh an Príomhoide an méid seo a leanas:  

• A chinntiú go gcuirtear úsáid córais TCI i bhfeidhm i gcomhréir leis an mbeartas a 

leagann Coláiste Muire síos   

• Maoirsiú agus comhordú a dhéanamh ar úsáid monatóireacht TCI ar mhaithe le cuspóirí 

sábháilteachta agus slándála laistigh de Choláiste Muire 

• A chinntiú go ndéanfar measúnú ar gach córas reatha monatóireachta TCI i dtaobh 

chomhlíonadh an bheartais seo   

• A chinntiú go bhfuil an mhonatóireacht TCI ag Coláiste Muire 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 TCI a stóráiltear a scaoileadh i gcomhlíonadh an bheartais 

seo    

• 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   

• 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 TCI 

nó trealamh gaolmhar   
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• A chinntiú nach sáraíonn gach limistéar ar a bhfuil monatóireacht á déanamh ionchas 

breisithe daoine i leith príobháideachta laistigh den scoil agus a bheith aireach nach dócha 

go dtarlóidh aon sárú den sórt sin   

• Comhoibriú le hOifigeach Sláinte agus Sábháilteachta Choláiste Muire maidir le 

tuairisciú a dhéanamh ar an gcóras TCI 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   

• 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 30 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 Bhainistíochta.  

• 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.   

  

Iarratas rochtana  

Faoi alt a 3 den Acht um Chosaint Sonraí, tá sé de cheart ag duine aonarach a bheith 

curtha ar an eolas má tá sonraí/faisneis ag an scoil faoi/fúithi mar aon le cur síos ar na 

sonraí agus ar na cuspóirí go bhfuil sonraí á gcoinneáil. Ní mór don duine aonarach an  t-

iarratas seo a dhéanamh i scríbhinn agus géillfidh an rialitheoir sonraí don iarratas laistigh 

de mhí.  

Ar iarratas rochtana a dhéanamh dó/di, tá aon duine aonair (faoi réir ag na srianta i Nóta 

A thíos); faoina gcoinnítear sonraí pearsanta, i dteideal, i measc aon cheart reachtúil eile, 

na nithe seo a leanas a fháil;    

• cóip de na sonraí a gcoinnítear faoi/fúithi  

• eolas faoin gcuspóir lena bpróiseáiltear a s(h)onraí  

• eolas faoi cé hiad a nochtadh na sonraí leo  

• eolas faoi cad as ar tógadh na sonraí muna bhfuil sé seo in aghaidh an leasa 

phoiblí   
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Chun iarratas rochtana a dhéanamh ní mór don duine aonair:  

• iarratas a chur i scríbhinn chuig Bord Bainistíochta na scoile  

• aon mhionsonraí a thabhairt a theastódh, b’fhéidir, chun cabhrú leis an scoil é/í a 

shainaithint agus gach faisnéis atá á coinneáil faoi/fúithi a aimsiú  

Éilimh rochtana a láimhseáil   

• Cuirfidh an scoil an fhaisnéis ar fáil go pras agus laistigh de mhí amháin ón 

iarratas a bheith faighte.  

• Déanfar an fhaisnéis a sholáthair i bhfoirm atá soiléir don ghnáthdhuine.  

• Cuirfear an duine ar an eolas laistigh de mhí amháin ón iarratas más rud é nach 

bhfuil aon fhaisnéis coinnithe faoi/fúithi.  

• I gcás aon fhaisnéis mhícheart, déanfar é a cheartú nó a scriosadh amach laistigh 

de mhí lá ón dáta a rinneadh an t-iarratas.     

  

Nóta: Muna bhfuil an scoil ar an eolas ar a mhalairt, i scríbhinn, glacfar leis gur 

comhchaomhnóirí iad tuismitheoirí gach leanbh agus go bhfuil cead ag an scoil eolas 

a bhaineann leis an tuismitheoir eile nó leis an leanbh a roinnt leis an mbeirt acu.   

Más rud é go bhfuil fógra tugtha don scoil go bhfuil céilí scartha óna chéile, beidh sé 

de cheart ag an scoil cead na dtuismitheoirí nó ordú caomhnóireachta nó aon fhianaise 

eile a lorg sula gcuireann siad faisnéis ar fáil.  

  

Nóta A:   

 Iarratas rochtana ó mhic léinn     

 Tá daltaí a bhfuil 18 mbliana nó níos mó slánaithe acu i dteideal rochtana ar fhaisnéis 

phearsanta i gcomhréir leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí.  

  

 Is féidir  rochtain ar a bhfaisnéis phearsanta a thabhairt do mhic léinn faoi 18 mbliana 

d’aois, ag brath ar aois an mhic léinn agus ar nádúr an taifid i.e. moltar mar seo:  

  

o más faisnéis ghnách, neamhchonspóideach atá inti (e.g. taifead toradh trialach) 

d’fhéadfaí rochtain a thabhairt don mhac léinn.  

  

o más faisnéis íogair atá inti, ba chóir toiliú tuismitheora/chaomhnóra a lorg.  

  

o má tá míchumas nó míshláinte de shaghas éigin ar an dalta a thógfadh óna 

c(h)umas an t-eolas a thuiscint, nó más dóichí go ndéanfadh nochtadh an 
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eolais díobháil don duine aonair  i gceist, ba chóir toiliú thuismitheora / 

chaomhnóra a lorg.   

  

  

  

  

Ag soláthar faisnéise thar an nguthán  

Ba chóir go mbeadh gach fostaí inár scoil cúramach faoi aon fhaisnéis phearsanta, coinnithe 

ag an scoil, a nochtadh agus é/í ag déileáil le fiosruithe ar an nguthán. Ba chóir don fhostaí na 

nithe seo a dhéanamh ach go hairithe:  

• Aitheantas an té atá ag glaoch a sheiceáil chun a chinntiú nach dtugtar an fhaisnéis 

ach amháin don duine atá ina theideal  

• Moladh don té atá ag glaoch iarratas a chur i scríbhinn mura bhfuil an fostaí cinnte 

faoi aitheantas an ghlaoiteora agus sa chás nach féidir aitheantas an ghlaoiteora a 

dheimhniú  

• An t-iarratas a atreorú chuig an bPríomhoide i gcásanna deacra. Ní chóir go 

mothódh aon fhostaí faoi bhrú chun faisnéis pearsanta a nochtadh.  

Slándáil  

Cuireann bainistíocht Choláiste Muire bearta slándála cuí i bhfeidhm a chinntíonn go bhfuil 

gach sonra pearsanta atá stóráilte sa scoil i bhfoirm lámhscríofa nó leictreonach cosanta in 

aghaidh nochtadh neamhúdaraithe nó scrios.  

Déantar athbhreithniú go rialta ar na beartais agus na cleachtais atá i bhfeidhm maidir le 

cosaint sonraí.  

   

 

 

Faofa ag an mBord Bainistíochta        Dáta: ….. 

 

 

 Gearóidín Uí Ghruinéil  

Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta  

  

  


