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Polasaí Feachtas i dTaobh na Rúndachta 

Baineann rúndacht le bainistiú eolais i mbealach atá measúil, proifisiúnta agus a bhfuil cuspóir 

leis. Is gné lárnach agus riachtanach í an rúndacht d’obair na heagraíochta. Cinntíonn sé 

sábháilteacht agus príobháideachas. Tá sé de dhualgas ar fhoireann agus ar oibrithe deonacha 

Feachtas plé le gach cineál eolais íogair de réir threoirlínte na heagraíochta mar atá leagtha 

amach in Cód Feachtas i dTaobh na Rúndachta. Ba chóir an polasaí seo a léamh i dteannta le 

Polasaí Feachtas um Chosaint Sonraí, thíos. Ba chóir go gcoimeádfar aon fhaisnéis a chuirtear 

ar fáil do Feachtas faoi rún ach amháin má thugann an duine lena bhaineann sé cead an 

fhaisnéis sin a roinnt nó i gcás go mbeadh sábháilteacht duine i mbaol. 

 

Is é aidhm an chóid seo ná: 

 Míniú a chur ar fáil do bhaill foirne, d’oibrithe deonacha agus don phobal, araon, 

tuiscint na heagraíochta ar an rúndacht. 

 Treoirlíne shoiléire a chur ar fáil maidir le láimhsiú eolais íogair.  

 

Tugann Cód Feachtas i dtaobh na Rúndachta agus Polasaí Feachtas i dtaobh Cosanta Sonraí 

treoir ghinearálta don fhoireann is do bhaill foirne. Níl sé d’aidhm acu srian nó cosc a chur ar 

ghairmithe éagsúla atá freagrach as cosaint agus leas leanaí a bheith ag malartú faisnéise le 

chéile. Ní sárú rúndachta ná sárú ar chosaint sonraí é faisnéis a roinnt leis an Oifigeach 

Ainmnithe, le duine cuí nó le gníomhaireachtaí reachtúla eile ar mhaithe le leanbh/duine óg 

a chosaint.  

Is minic a bhraitheann cosaint éifeachtach leanaí ar a thoilteanaí is atá na foirne in 

eagraíochtaí reachtúla agus deonacha faisnéis ábhartha a roinnt agus a mhalartú. Ar an ábhar 

sin tá sé rí-thábhachtach go dtuigfí go soiléir na freagrachtaí gairmiúla agus dlíthiúla atá ann 

maidir le rúndacht agus malartú faisnéise (Tús Áite 3.9.1). 

Is ar bhonn riachtanais ar chóir faisnéis faoi gach ábhar imní nó measúnú faoi dhrochúsáid nó 

faillí linbh a roinnt leis na húdaráis reachtúla ábhartha, agus é sin a dhéanamh ar mhaithe le 

leas agus sábháilteacht an linbh (Tús Áite 3.9.2). Ní chóir an t-ábhar seo a phlé le héinne eile 
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san eagraíocht nach bhfuil baint dhíreach acu leis an gcás – sin baill foirne, oibrithe deonacha 

nó daoine óga eile. 

Ní féidir aon ghealltanais a thabhairt maidir le rúndacht. Ba chóir dóibh siúd atá ag obair le 

leanbh agus le teaghlach é sin a insint go soiléir do na páirtithe ar fad lena mbaineann an cás 

bíodh is gur féidir a insint dóibh gur féidir leo a bheith cinnte go ndéanfar an fhaisnéis go léir 

a láimhseáil ag cur na gceanglas dlíthiúil san áireamh go hiomlán (Tús Áite 3.9.3). 

Polasaí Feachtas i dtaobh Cosanta Sonraí 

Céard is cosaint sonraí ann? 

Is é an modh é ina ndéantar cosaint ar chearta príobháideachta daoine indibhidiúla maidir le 

próiseáil a gcuid sonraí pearsanta. Bronnann na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 

2003 cearta ar dhaoine indibhidiúla chomh maith le freagracht a chur ar na daoine sin a 

phróiseálann sonraí pearsanta.  

(http://www.cosantasonrai.ie/ViewDoc.asp?Userlang=GA&m=y&fn=%2Fdocuments%2Fguid

ance%2Fguide_for_data_controllers_irish%2Ehtm)  

Coimeád Taifead 

D’ainneoin go bhfuil gá do gach duine gairmiúil a bhfuil baint acu le cásanna um chosaint agus 

leas leanaí faisnéis ábhartha a roinnt, tá taifid rúnda mar sin féin. Ní le daoine aonair iad 

(seachas cleachtóirí neamhspleácha) agus bíonn siad i seilbh na n-eagraíochtaí a choinníonn 

iad. Faoin na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003 tá ceart rochtana ag baill an 

phobail ar thaifid a bhaineann leo atá i seilbh aon chomhlacht poiblí, agus tá an ceart acu go 

leasófaí faisnéis oifigiúil fúthu féin i gcás go bhfuil an fhaisnéis sin míchruinn nó míthreorach, 

nó nuair nach bhfuil sí iomlán. Tá sé de cheart ag baill an phobail agus tá an ceart acu go 

leasófaí faisnéis oifigiúil fúthu féin i gcás go bhfuil an fhaisnéis sin míchruinn nó míthreorach, 

nó nuair nach bhfuil sí iomlán. Tá sé de cheart ag baill an phobail chomh maith cúiseanna a 

fháil maidir le cinntí a dhéantar fúthu féin. Próiseáiltear iarratais chun taifid a fheiceáil tríd an 

gcomhlacht poiblí ina bhfuil na taifid ar an gcéad dul síos. Má dhéantar rochtain a dhiúltiú, is 

féidir an cinneadh a achomharc agus is é an t-eadránaí bunaidh ná an Coimisinéir Faisnéise. 

http://www.cosantasonrai.ie/ViewDoc.asp?Userlang=GA&m=y&fn=%2Fdocuments%2Fguidance%2Fguide_for_data_controllers_irish%2Ehtm
http://www.cosantasonrai.ie/ViewDoc.asp?Userlang=GA&m=y&fn=%2Fdocuments%2Fguidance%2Fguide_for_data_controllers_irish%2Ehtm
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Tá feidhm ag na hAchtanna maidir le FSS i láthair na huaire, ach ní i gcás an Gharda Síochána 

(Tús Áite 3.11.1) 

Tugann na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 cearta den chineál céanna do 

dhaoine aonair rochtain a fháil ar shonraí pearsanta fúthu atá ina seilbh ag aonán ar bith cibé 

acu san earnáil phoiblí nó phríobháideach atá sé. Baineann an ceart rochtana sin le taifid i 

seilbh FSS agus an Gharda Síochána. Mar sin féin, ní bhaineann an ceart rochtana le réimse 

cúinsí a d’fhéadfadh a bheith ábhartha i gcomhthéacs leas leanaí. Mar an gcéanna, ní 

bhaineann an ceart rochtana le haon fhaisnéis a d’ainmneodh tríú páirtí nuair a bhí an tríú 

páirtí sin ag súil le rúndacht. Dá thoradh sin, ní bheadh sé riachtanach dá ndéanfaí iarratas 

faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí aon fhaisnéis a sholáthar a d’ainmneodh duine atá ag 

déanamh tuairisce faoi leas leanaí (Tús Áite 3.11.2). 

Polasaí Feachtas maidir le taifid a choinneáil 

Níl cead faisnéis a tugadh do Feachtas chun críche amháin a úsáid chun aon chríche eile gan 

dul i gcomhairle leis an té a cuireadh an fhaisnéis ar fáil. Níl cead ag an eagraíocht faisnéis den 

chineál seo a scaoileadh gan cead a fháil ón té ar leis an fhaisnéis é agus ó Chathaoirleach na 

heagraíochta. Coimeádann Feachtas gach faisnéis i bhformáid shlán agus faoi rún chomh fada 

a mheastar is gá. Coimeádtar gach faisnéis a bhaineann le leanaí/daoine óga, baill foirne agus 

le hoibrithe deonacha fad is atá baint ag an duine áirithe sin leis an eagraíocht agus ar feadh 

tréimhse chomhaontaithe ama ina dhiaidh sin. 

Ba chóir do bhaill foirne agus oibrithe deonacha na treoirlínte seo thíos a leanúint agus 

faisnéis á fáil agus á próiseáil, araon: 

1. An fhaisnéis a fháil agus a phróiseáil go cóir 

2. Í a choimeád do chuspóir nó do chuspóir sainithe, follasacha agus dlíthiúla 

3. Gan í a úsáid agus a nochtadh ach ar shlite atá comhoiriúnach leis na cuspóir sin amháin 

4. Í a choimeád slán agus sábháilte 

5. Í a choimeád cruinn, iomlán agus nuashonraithe 

6. Deimhin a dhéanamh de gur leor í, go bhfuil sí ábhartha agus nach bhfuil sí iomarcach 
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7. Gan í a choimeád níos sia ná mar atá riachtanach don chúram nó do na cuspóirí 

8. Cóip dá s(h)onraí pearsanta a thabhairt don duine, ar iarratas 

(http://www.cosantasonrai.ie/ViewDoc.asp?Userlang=GA&m=y&fn=%2Fdocuments%2Fguid

ance%2Fguide_for_data_controllers_irish%2Ehtm)  

 

 

Gluais: íogair = sensitive, ábhartha = relevant, ceanglas = legal requirements, míthreorach = 

misleading, an t-eadránaí = the arbitrator, cúinsí = circumstances, nuashonraithe = cothrom 

le dáta, 

http://www.cosantasonrai.ie/ViewDoc.asp?Userlang=GA&m=y&fn=%2Fdocuments%2Fguidance%2Fguide_for_data_controllers_irish%2Ehtm
http://www.cosantasonrai.ie/ViewDoc.asp?Userlang=GA&m=y&fn=%2Fdocuments%2Fguidance%2Fguide_for_data_controllers_irish%2Ehtm

