
 

 

 

  

 

 

 

COMHAONTÚ COMHROINNTE 

SONRAÍ 
 

 

Idir 

 

Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann 
(‘CBSÉ’)  

agus  

Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara (‘ATBM’) agus 

Aire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta (‘AFTF’) 

 

De bhun  

 
An Achta um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, 2019  

 
 

Chun críche 

 

An CBSÉ a chumasú chun sonraí pearsanta a roinnt maidir le daoine 

aonair, ar daoine iad a bhain tairbhe as na scéimeanna CBSÉ, lena n-

áirítear an Scéim Iasachtaí um Fhás Todhchaíoch (an “SIFT”) agus an 

Scéim Iasachtaí um Thionchar an Bhreatimeachta (“SITB”). 
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Léirmhíniú 

 

SAINMHÍNIÚ BRÍ 

Rialaitheoir sonraí Ag a bhfuil an bhrí a thugtar dó ag an Rialachán Ginearálta 
maidir le Cosaint Sonraí (2016/679). 
 

Páirtí a nochtann sonraí Ciallóidh sé an Páirtí a aistreoidh sonraí pearsanta chuig an 
bPáirtí nó chuig na Páirtithe a fhaigheann iad. 
 

Páirtí a fhaigheann sonraí Ciallóidh sé an Páirtí a fhaigheann sonraí pearsanta ón bPáirtí 
a nochtann sonraí. 
 

Measúnú Tionchair ar 
Chosaint Sonraí (MTCP) 

Ciallaíonn sé measúnú a dhéantar chun críocha Airteagal 35 
den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí. 
 

GDPR Glacfar leis mar thagairt don Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí (2016/679) lena n-áirítear cibé reachtaíocht 
ghaolmhar a cheadóidh Tithe an Oireachtais. 
 

Príomhghníomhaireacht Tagraíonn sé don Pháirtí sa chomhaontú seo atá freagrach as 
na feidhmeanna atá leagtha amach in 18(2), 18(3), 21(3), 
21(5), 22(1), 55(3), 56(1), 56(2), 57(4), 58, 60(1) agus 60(4) 
den Acht um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí 2019. 
 

Sonraí Pearsanta Ag a bhfuil an bhrí a thugtar dó ag an Rialachán Ginearálta 
maidir le Cosaint Sonraí (2016/679). 
 

Sárú ar shonraí pearsanta Ag a bhfuil an bhrí a thugtar dó ag an Rialachán Ginearálta 
maidir le Cosaint Sonraí (2016/679). 
 

Próiseáil Ag a bhfuil an bhrí a thugtar dó ag an Rialachán Ginearálta 
maidir le Cosaint Sonraí (2016/679). 
 

Comhlacht Seirbhíse Poiblí 
(PSB) 

A chiallaíonn Comhlacht Poiblí mar a shainmhínítear in alt 10 
den Acht um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, 2019. 
 

Sonraí pearsanta 
comhroinnte 

A chiallaíonn sonraí a roinntear de bhun an chomhaontaithe 
seo. 
 

Tábla 1.0 
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IDIR 

  
Cuir isteach ainm na Príomhghníomhaireachta, ag a bhfuil a seoladh cláraithe ag: 

 

AINM NA PRÍOMHGHNÍOMHAIREACHTA SEOLADH 
Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na 
hÉireann 

 

Duga an Státchiste, Cé an Phoirt Thuaidh, 
Baile Átha Cliath 1 D01 A9T8 

 

AGUS 

Cuir isteach ainm(neacha) Páirtí/Páirtithe Eile sa chomhaontú, ag a bhfuil a sheoladh cláraithe ag: 
 

AINM AN PHÁIRTÍ SEOLADH 
Minister for Agriculture, Food and the Marine 

And 
 

Minister for Enterprise, Trade and Employment 

An Teach Talmhaíochta, Sráid Chill 
Dara, Baile Átha Cliath 

 
23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 

 

 

Aontaíonn na Páirtithe leis seo go nglacfaidh Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na 

hÉireann ról na Príomhghníomhaireachta chun críche an Chomhaontaithe Comhroinnte Sonraí 

seo. 

 

Is rialaitheoirí sonraí as a gceart féin iad gach ceann de na Páirtithe sa chomhaontú seo agus 

sonraí pearsanta á bpróiseáil acu thar a gceann féin, chun a gcríoch féin.  

 

 

  

Comhaontú Comhroinnte Sonraí 
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1. Meastóireacht ar Mheasúnú Tionchair ar 
Chosaint Sonraí (DPIA) 
Trí DPIA a chur i gcrích is féidir cuidiú le rialaitheoirí sonraí a gcuid oibleagáidí maidir leis an dlí 

um chosaint sonraí a chomhlíonadh. Leagtar amach in Airteagal 35 den GDPR cén uair a bhíonn 

DPIA de dhíth.  

Ba cheart do rialaitheoirí sonraí athmheasúnú tréimhsiúil a dhéanamh ar an riosca a bhaineann 

le gníomhaíochtaí próiseála atá ann cheana féin lena thuigbheáil an bhfuil gá le DPIA anois. 

1.1 A aithint cé acu atá DPIA de dhíth nó nach bhfuil  
Is féidir leis an seicliosta thíos cuidiú le heagraíochtaí a thuigbheáil má bhíonn DPIA de dhíth 

orthu uathu de bhun Airteagal 35 GDPR le tacú lena gcomhaontú comhroinnte sonraí. Ba cheart 

na ceisteanna a fhreagairt maidir leis an tionscadal iomlán a bhfreagraíonn an sciar sonraí dó. 

Cinntíonn sé sin go mbíonn an deis ag Comhlachtaí Seirbhís Phoiblí a bheith trédhearcach agus 

meastóireacht á déanamh ar rioscaí i dtaca leis na sonraí a bhíonn riachtanach don phróiseas 

seo.  

Baineann comhlánú DPIA leis an chomhaontú comhroinnte sonraí seo mar go n-iarrfar ort 

achoimre a sholáthar ar aon DPIA a dhéantar i gCuid 16 den doiciméad seo.  

Ba cheart don Phríomhghníomhaireacht na ceisteanna thíos a chomhlánú i gcuideachta na 
bPáirtithe Eile a bhfuil baint acu leis an chomhaontú comhroinnte sonraí seo. Téigh i dteagmháil 
le do OCS maidir leis an cheanglas DPIA a chur i gcrích. 

 AN BHFUIL NA NITHE SEO A LEANAS i gCEIST LEIS AN: 
bPRÓISEAS: 

Sea / Ní 
hea 

1.1.1 
Próiseáil a bheith déanta roimh an 25 Bealtaine 2018? Ní hea 

 Tábla 1.1 
 
 
 

 

 AN BHFUIL NA NITHE SEO A LEANAS i gCEIST LEIS AN: Sea / Ní 
hea 

1.1.2 An bhfuil na sonraí pearsanta á bpróiseáil ar chúis nua? Ní hea 

1.1.3 
Cineálacha nua teicneolaíochta a bheith á dtabhairt isteach Ní hea 

 Tábla 1.2 

 AN BHFUIL NA NITHE SEO A LEANAS i gCEIST LEIS AN: Sea / Ní 
hea 

1.1.4 Próiseáil ar dócha go mbeidh ardriosca do chearta agus do shaoirsí 
daoine nádúrtha mar thoradh uirthi? 

Roghnaigh 
Sea / Ní hea 

 Tábla 1.3 

Más 'Sea' lean ort go dtí 1.2 
Más 'Ní hea' téigh go dtí 1.1.2 

Más 'Sea' le ceachtar den dá cheist dheireanacha, lean ort go dtí 1.1.4. 
Más 'Ní hea' leis an dá cheist dheireanacha, téigh go dtí 1.2. 

  Más 'Sea', is dócha go mbeidh ort DPIA a dhéanamh faoi Airteagal 35 den GDPR.  
  Más 'Ní hea', téigh go dtí 1.2.  

https://gdprhub.eu/Article_35_GDPR
https://gdprhub.eu/Article_35_GDPR


 COMHAONTÚ COMHROINNTE SONRAÍ 

6 | L e a t h a n a c h                       DRÉACHT-ACRS Comhaontú Comhroinnte Sonraí l. 2.6.3 

 
 
 

1.2 Breithnithe Breise  
 

Tá cúinsí teoranta ann inar cheart DPIA éigeantach a dhéanamh, fiú sa chás go raibh próiseáil ar siúl sular 

tháinig an GDPR i bhfeidhm1.  

 AN BHFUIL NA NITHE SEO A LEANAS i gCEIST LEIS AN: Sea / Ní 
hea 

1.2.1 Meastóireacht chórasach agus fhairsing ar ghnéithe pearsanta a 
bhaineann le daoine nádúrtha atá bunaithe ar phróiseáil uathoibrithe, 
lena n-áirítear próifíliú, agus ar a bhfuil cinntí bunaithe a mbíonn 
éifeachtaí dlíthiúla acu a bhaineann le daoine aonair nó a mbíonn 
tionchar suntasach acu ar dhaoine aonair ar an dóigh chéanna. 
 

Ní hea 

1.2.2 Monatóireacht chórasach ar limistéar atá inrochtana don phobal ar 

mhórscála.. 

Ní hea 

1.2.3 Chinn an Coimisiún um Chosaint Sonraí go mbeidh DPIA éigeantach 
freisin do na cineálacha oibríochta próiseála seo a leanas i gcás ina 
dtugann scagthástáil dhoiciméadaithe nó réamh-mheasúnú riosca le fios 
gur dócha go mbeidh ardriosca do chearta agus do shaoirsí daoine aonair 
mar thoradh ar an oibríocht phróiseála de bhun Airteagal 35(1) den 
GDPR): 
 
Liostaí de chineálacha oibríochtaí próiseáil sonraí a mbíonn DPIA 
de dhíth orthu. 
(mura n-oibríonn an hipearnasc seo, bain úsáid as an url seo a leanas: 
https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2018-11/Data-Protection-
Impact-Assessment.pdf) 

 

Ní hea 

 Tábla 1.4 

 

  

                                                             
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504 

Más 'Sea' le ceann ar bith ansin is dócha go mbeidh ort DPIA a dhéanamh faoi Airteagal 35 den GDPR.  

Más 'Ní hea', do gach ceann b'fhéidir nach mbeadh DPIA de dhíth. 

https://gdprhub.eu/Article_35_GDPR
https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2018-11/Data-Protection-Impact-Assessment.pdf
https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2018-11/Data-Protection-Impact-Assessment.pdf
https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2018-11/Data-Protection-Impact-Assessment.pdf
https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2018-11/Data-Protection-Impact-Assessment.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504
https://gdprhub.eu/Article_35_GDPR
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2. Cuspóir na Comhroinnte Sonraí 
 

2.1 Creat 
Leagtar amach sa Chomhaontú Comhroinnte Sonraí seo an creat chun sonraí pearsanta a 

chomhroinnt idir na Páirtithe agus sainítear ann na prionsabail agus na nósanna imeachta a 

gcloífidh na Páirtithe leo agus na comhfhreagrachtaí atá idir na Páirtithe. 

Tá gá leis an gcomhaontú seo chun a chinntiú go ndéanfar aon chomhroinnt sonraí pearsanta de 

réir GDPR agus an Achta um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, 2019, agus aontaíonn gach 

Páirtí a bheith faoi cheangal ag an gcomhaontú sin go dtí go gcuirfear deireadh leis an 

gcomhaontú, nó go dtarraingeoidh an Páirtí siar as an gcomhaontú. 

Ní phróiseálfaidh na Páirtithe sonraí pearsanta comhroinnte ar bhealach nach luíonn leis na 

cuspóirí ábhartha ná leis an gcomhaontú seo. 

Cinnteoidh na Páirtithe go mbeidh an Comhaontú Comhroinnte Sonraí oiriúnach don fheidhm, 

cruinn agus cothrom le dáta i gcónaí.  

Déanfaidh na Páirtithe faireachán gníomhach agus athbhreithniú tréimhsiúil ar an socrú 

comhroinnte sonraí chun a chinntiú go leanann sé de bheith ag comhlíonadh an dlí um chosaint 

sonraí, go leanann sé dá chuspóir a chomhlíonadh, go leanann na coimircí de bheith ag teacht le 

haon rioscaí a bhaineann leis, go mbíonn taifid cruinn agus cothrom le dáta, go gcloítear leis an 

tréimhse choinneála sonraí a comhaontaíodh agus go gcoinnítear leibhéal iomchuí slándála 

sonraí. 

Ní mór do na Páirtithe aghaidh a thabhairt ar na moltaí go léir a dhéanann an Bord um Rialachas 

Sonraí maidir leis an gComhaontú Comhroinnte Sonraí seo. 
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2.2 Comhlíonadh Feidhme 
I gcás ina nochtann comhlacht poiblí sonraí pearsanta do chomhlacht poiblí eile faoin gcomhaontú 

seo, is chun críche feidhm de chuid na gcomhlachtaí poiblí a luaitear a chomhlíonadh, agus chun 

críoch amháin nó níos mó díobh seo a leanas a chomhlíonadh (roghnaigh le do thoil):  

Ní 
hea. 

CUR SÍOS Rogh
naigh 

I Chun aitheantas duine a fhíorú, i gcás ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de na 
comhlachtaí poiblí ag soláthar nó ag moladh seirbhís a sholáthar don duine sin 

☐ 

II Faisnéis earráideach atá i seilbh ceann amháin nó níos mó de na comhlachtaí 
poiblí a luaitear a shainaithint agus a cheartú 

☐ 

III Chun an t-ualach airgeadais nó riaracháin a chuirfí murach sin ar dhuine a bhfuil 
nó a mbeidh seirbhís á seachadadh dó ag ceann amháin nó níos mó de na 
comhlachtaí poiblí a luaitear, sa chás go mbíonn ceann de na comhlachtaí poiblí a 
luaitear chun sonraí pearsanta a bhailiú go díreach ón duine sin 

☐ 

IV Teidlíocht duine ar sholáthar seirbhíse a dheimhniú atá á seachadadh ag ceann 
amháin nó níos mó de na comhlachtaí poiblí a luaitear, ar bhonn faisnéise a chuir 
an duine sin ar fáil roimhe sin do cheann amháin nó níos mó de na comhlachtaí 
poiblí a luaitear (nó comhlacht poiblí eile a nocht an fhaisnéis roimhe sin do 
cheann amháin nó níos mó de na comhlachtaí poiblí a luaitear) 

☐ 

V Riarachán, maoirseacht agus rialú seirbhíse, cláir nó beartais a éascú a 
sheachadtar nó a chuirtear chun feidhme nó atá le seachadadh nó le hur chun 
feidhme, de réir mar a bheidh, ag ceann amháin nó níos mó de na comhlachtaí 
poiblí a luaitear nó thar a cheann 

☒ 

VI Feabhas nó spriocdhíriú seirbhíse, cláir nó beartais a éascú a sheachadtar nó a 
chuirtear chun feidhme nó atá le seachadadh nó le cur chun feidhme, de réir mar a 
bheidh, ag ceann amháin nó níos mó de na comhlachtaí poiblí a luaitear nó thar a 
cheann 

☐ 

VII Chun gur féidir meastóireacht, maoirseacht nó athbhreithniú a dhéanamh ar 
sheirbhís, clár nó beartas a sheachadtar nó a chuirtear chun feidhme nó atá le 
seachadadh nó le cur chun feidhme, de réir mar a bheidh, ag ar son nó thar ceann 
ceann amháin nó níos mó de na comhlachtaí poiblí a luaitear 

☐ 

VIII Chun anailís a éascú ar struchtúr, feidhmeanna, acmhainní agus modhanna 
seachadta seirbhíse, ceann amháin nó níos mó de na comhlachtaí poiblí a luaitear 

☐ 

Tábla 2.2 

 

2.3 Sonraí faoin gCuspóir  
Tabhair sonraí faoi chuspóir ar leith an Chomhaontaithe comhroinnte sonraí seo. 

CUSPÓIR CUR SÍOS 

 
V 
 

Alt 13(2)(a)(ii)(V) Riarachán, maoirsiú agus rialú seirbhíse, cláir 
nó beartais a éascú arna seachadadh nó arna cur i bhfeidhm nó á 
seachadadh nó á cur i bhfeidhm, dé réir an cháis, ag, i gcomhair 
nó ar son comhlacht amháin nó níos mó ná comhlacht amháin a 
luaitear 

 
Bunaíodh an CBSÉ chun críche creidmheas ar chostas íseal 
a chur ar fáil do Gnóthais Éireannach Bheaga agus 
Mheánmhéide (GBManna) agus do ghnóthais bheaga agus 
meánchaipitile; déantar é sin trí bhíthin roinnt feidhmeanna 
mar a leagtar amach in Alt 8 den Acht um Chorparáid 
Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann 2014. Ná 
scéimeanna a chuireann Rialtas na hÉireann ar fáil agus atá 
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liostaithe sa Chomhaontú seo um Roinnt Sonraí, tá siad faoi 
réir riaracháin agus maoirseachta a dhéanann Rialtas na 
hÉireann agus is é is cuspóir le roinnt na faisnéise 
faireachán a sholáthar do na Ranna ábhartha is páirtithe don 
Chomhaontú seo. 

 
Féadfaidh an CBSÉ, mar a fhoráiltear dó sna comhaontuithe 
comhair idir an CBSÉ, ATBM agus AFTF, roinnt teoranta áirithe 
sonraí pearsanta a nochtadh d’Airí, mar a éilíonn na hAirí, i gcomhar 
le bunú, forbairt, seoladh agus feidhmiú na scéimeanna ag an CBSÉ 
 

Tábla 2.3  
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3. Sonraí atá le roinnt 

3.1 Cáilíocht 
Déanfaidh na Páirtithe gach beart réasúnach chun a áirithiú go mbeidh aon sonraí pearsanta a 

phróiseáiltear cruinn, coinnithe cothrom le dáta, agus go scriosfar nó go gceartófar na sonraí atá 

míchruinn, ag féachaint do na críocha ar ar próiseáladh iad, a luaithe is indéanta. 

Ní bheidh sonraí pearsanta comhroinnte teoranta do na sonraí pearsanta a thuairiscítear i dtábla 

3.4 a ghabhann leis an gcomhaontú seo agus ní roinnfear iad ach amháin ar an mbealach a leagtar 

amach i dtábla 11.2 atá le fáil ann. I gcás ina gcuireann an t-ábhar sonraí sonraí míchruinne in iúl 

do pháirtí is faighteoir, tá sé d'oibleagáid ar an bpáirtí sin fógra a thabhairt don pháirtí nochta. 

 

3.2 Cearta Ábhair 
Sa mhéid go bpróiseálann an Páirtí/na Páirtithe a fhaigheann sonraí na sonraí pearsanta 

comhroinnte, mar rialaitheoir sonraí, déileálfaidh an Páirtí/na Páirtithe a fhaigheann sonraí le 

hábhair sonraí agus iad ag feidhmiú na gceart atá leagtha amach san GDPR, lena n-áirítear an 

ceart rochtana, an ceart chun ceartúcháin, scriosta, srianadh próiseála agus iniomparthacht 

sonraí, ach gan a bheith teoranta dóibh. 

Tá sé de cheart ag ábhair sonraí faisnéis áirithe a fháil faoi phróiseáil a gcuid sonraí pearsanta trí 

iarratas ar rochtain ar ábhar sonraí.  

Is é / iad an Páirtí / na Páirtithe a fhaigheann sonraí a dhéileálfaidh go díreach le hiarratais ar 

rochtain ar ábhar sonraí maidir le sonraí a phróiseálann siad. Déileálfaidh siad go díreach le 

hiarratais ar rochtain ar ábhar sonraí maidir le sonraí a phróiseálann an Páirtí/na páirtithe a nocht 

sonraí roimh an aistriú. 

3.3 Comhroinnt le Triú Páirtithe  
Ní roinnfidh an Páirtí/na páirtithe a fhaigheann sonraí sonraí comhroinnte an duine le haon duine 
nár údaraíodh chun na sonraí sin a phróiseáil. 
 

3.4 Mionsonraí na faisnéise atá le nochtadh 
Tabhair mionsonraí faoin tacar sonraí pearsanta atá le nochtadh agus mionsonraí aon sonraí 

neamhphearsanta. 

Tabhair faoi deara:  

Má bhíonn na sonraí neamhphearsanta agus na sonraí pearsanta nasctha le chéile sa mhéid is 

go mbeidh na sonraí neamhphearsanta in ann ábhar sonraí a shainaithint, beidh feidhm iomlán ag 

na cearta agus na hoibleagáidí cosanta sonraí a thagann chun cinn faoin GDPR maidir leis an 

tacar sonraí measctha iomlán, fiú más cuid bheag den tacar iad na sonraí pearsanta. 

 CUR SÍOS  
Sonraí Pearsanta 
Comhroinnte 

Éascaíonn an CBSÉ iasachtú do Ghnóthais Bheaga agus 
Mheánmhéide agus do ghnóthais mheánchaipitile; is cuideachtaí, 
trádálaithe aonair nó daoine aonair iad sin agus is féidir leo mar 
sin sonraí pearsanta a áireamh, lena n-áirítear, ach gan a bheith 
teoranta do 

i. Ainm 
ii. Seoladh 
iii. Éirchód 
iv. Seoladh ríomhphoist 
v. Uimhir theileafóin 
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vi. Uimhir Thagartha Incháilitheacht an Chustaiméara 
vii. Uimhir OCC (Oifig um Chlárú Cuideachtaí) 
viii. Uimhir CBL 
ix. Aitheantóir na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara 

   X.            Uimhreacha Cuntais Bhainc 

Sonraí 
Neamhphearsanta 

Sonraí lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta d’fhaisnéis maidir leis 
an gcuideachta nó leis an ngnó, lena n-áirítear a méid, earnáil, 
airgeadas, agus sonraí iasachta agus sonraí Státchabhrach. 

Tábla3.4  
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4. Feidhm na bPáirtithe 
 

4.1 Feidhm na bPáirtithe 
I dtábla 4.1 thíos: 

i. Sonraigh feidhm an pháirtí a nochtann sonraí lena mbaineann cuspóir (mar a 

shainmhínítear i dtábla 2.3) na comhroinnte sonraí 

ii. Sonraigh feidhm an pháirtí a fhaigheann sonraí lena mbaineann cuspóir (mar a 

shainmhínítear i dtábla 2.3) na comhroinnte sonraí. 

  

PÁIRTÍ FEIDHM 

i. CBSÉ 

SITB: Is é ról an CBSÉ cistí a chuir an ATBM agus AFTF ar fáil 
chun an SITB a bhunú, a fhorbairt, a sheoladh agus a 
fheidhmiú, agus chun cuid de riosca soláthraithe airgeadais 
áirithe a ráthú agus maoiniú á chur ar fáil do GBManna agus do 
ghóthais mheánchaipitile atá bunaithe nó a bhfuil brainse acu 
sa Stát (na 
“hIasachtaithe”) de bhun saoráidí iasachta téarma arna 
soláthar go díreach ag an soláthraí airgeadais do na 
hIasachtaithe. Tarlaíonn sé sin de bharr scéime arna bunú de 
bhun an Achta um Chomhaontuithe Scéime Ráthaíochta 
Iasachta (Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann) 
2021 (“Acht 2021”) chun tacaíocht a thabhairt do na 
hIasachtaithe lenar bhain gur ghairm rialtas na Breataine Alt 50 
den Chonradh ar an Aontas Eorpach an 29 Márta 2017 agus 
paindéim Covid-19. Is é is cuspóir le faisnéis a roinnt, lena n-
áirítear sonraí pearsanta le hAirí, i gcomhar le bunú, forbairt, 
seoladh agus feidhmiú an SITB ag an CBSÉ, chun críche 
faisnéis Státchabhrach a sholáthar don ATBM agus 
meastóireacht agus iniúchóireacht a dhéanamh ar 
chomhlíonadh an CBSÉ leis an SITB ag ATBM agus AFTF. 
 
SIFT: Is é ról an CBSÉ cistí a úsáid, ar cistí iad a chuir an 
ATBM agus AFTF ar fáil chun an SIFT a bhunú, a fhorbairt, a 
sheoladh agus a fheidhmiú, agus chun cuid de riosca 
creidmheasa fo-idirghabhálaithe airgeadais a ráthú agus 
maoiniú á chur ar fáil do GBManna agus do ghóthais 
mheánchaipitile. Éiríonn sé sin de thairbhe an SIFT a chuirtear 
ar bun de bhun an Achta um an gCiste Eorpach Infheistíochta 
2018 (“Acht 2018”) chun na gnóthais sin a thacú lena n-áirítear 
iad siúd atá i mbun talamhaíochta príomhúla in Éirinn trí 
iasachtaí fadtéarmacha ar lascaine agus saoráidí creidmheasa 
solúbtha a chur ar fáil do na gnóthais sin trí fho-idirghabhálaithe 
airgeadais. Is é is cuspóir le faisnéis a roinnt, lena n-áirítear 
sonraí pearsanta le hAirí, i gcomhar le bunú, forbairt, seoladh 
agus feidhmiú an SIFT ag an CBSÉ, chun críche faisnéis 
Státchabhrach a sholáthar don ATBM agus meastóireacht agus 
iniúchóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an CBSÉ leis an 
SIFT ag ATBM agus AFTF. 
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ii. ATBM 

SITB: Is é ról an Aire faoin SITB cistí a chur ar fáil chun CBSÉ 
a chumasú a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh de bhun na 
bhfeidhmeanna arna leagan síos i gCorparáid Baincéireachta 
Straitéiseach na hÉireann 2014 (“Acht 2014”) mar ráthóir agus 
costais agus speansais a chlúdach arna dtabhú ag an CBSÉ 
maidir le bunú, forbairt, seoladh agus feidhmiú na scéime agus 
chun comhlíonadh CBSÉ maidir le téarmaí an SITB a 
mheasúnú agus  
a iniúchadh. Tá ról maoirseachta freisin ag an Aire freisin 
monatóireacht a dhéanamh ar Státchabhair tríd an scéim 
agus measúnacht agus iniúchóireacht a dhéanamh ar 
chomhlíonadh an CBSÉ maidir leis an SITB a fheidhmiú 
laistigh de na téarmaí a leagtar síos don SITB. 

 
SIFT: Is é ról an Aire faoin SIFT cistí a chur ar fáil chun SBCI a 
chumasú a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh de bhun a chuid 
feidhmeanna arna leagadh síos san Acht um Chorparáid 
Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann 2014 (“Acht 2014”) mar 
ráthóir agus costais agus speanais a thabhaíonn an CBSÉ maidir 
le bunú, forbairt, seoladh agus feidhmiú na scéime agus 
measúnacht agus iniúchóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an 
CBSÉ maidir le téarmaí am SIFT. Tá ról maoirseachta freisin ag 
an Aire freisin monatóireacht a dhéanamh ar Státchabhair tríd an 
scéim agus measúnacht agus iniúchóireacht a dhéanamh ar 
chomhlíonadh an CBSÉ maidir leis an SIFT a fheidhmiú laistigh 
de na téarmaí a leagtar síos don SIFT. 

iii.        AFTF SITB: Is é ról an Aire faoin SITB cistí a chur ar fáil chun SBCI a 
chumasú a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh de bhun a chuid 
feidhmeanna arna leagadh síos san Acht um Chorparáid 
Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann 2014 (“Acht 2014”) 
mar ráthóir agus costais agus speanais a thabhaíonn an CBSÉ 
maidir le bunú, forbairt, seoladh agus feidhmiú na scéime agus 
measúnacht agus iniúchóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh 
an CBSÉ maidir le téarmaí am SITB. Tá ról maoirseachta freisin 
ag an Aire freisin measúnacht agus iniúchóireacht a dhéanamh 
ar chomhlíonadh an CBSÉ maidir leis an SITB a fheidhmiú 
laistigh de na téarmaí a leagtar síos don SITB. 
 

SIFT: Is é ról an Aire faoin SIFT cistí a chur ar fáil chun SBCI a 
chumasú a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh de bhun a chuid 
feidhmeanna arna leagadh síos san Acht um Chorparáid 
Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann 2014 (“Acht 2014”) mar 
ráthóir agus costais agus speanais a thabhaíonn an CBSÉ maidir 
le bunú, forbairt, seoladh agus feidhmiú na scéime agus 
measúnacht agus iniúchóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an 
CBSÉ maidir le téarmaí am SIFT. Tá ról maoirseachta freisin ag an 
Aire freisin measúnacht agus iniúchóireacht a dhéanamh ar 
chomhlíonadh an CBSÉ maidir leis an SIFT a fheidhmiú laistigh de 
na téarmaí a leagtar síos don SIFT. 

 

Tábla 4.1 
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5. Bunús Dlí 

5.1 Forais Dlí 
Chun na gcríoch a shainaithnítear sa Chomhaontú Comhroinnte Sonraí seo, deimhníonn na 

Páirtithe go bhfuil comhroinnt agus próiseáil bhreise na sonraí pearsanta sainithe bunaithe ar na 

forais dhlíthiúla a leagtar amach in 5.1.1 agus 5.1.2. 

5.1.1 Forálacha Reachtacha Iomchuí  
Sainmhínigh an fhoráil chuí dlí le haghaidh tuilleadh próiseála bunaithe ar an méid seo a leanas: 

 

i. Tá próiseáil riachtanach maidir le comhlíonadh le hoibleagáid dhlíthiúil a bhfuil 

an rialtóir faoina réir; (an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí 

(RGCS) Airteagal 6. 1 (c)) 

ii. Tá próiseáil riachtanach maidir le cúram a fheidhmiú ar cúram é a dhéantar chun 

na leasa poiblí nó chun údarás oifigiúil a fheidhmiú ar údarás é a dhílsítear don 

rialtóir (an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) Airteagal 6. 1 

(e)) 

Sonraigh an oibleagáid dhlíthiúil maidir le comhroinnt sa tábla thíos. 

REACHTAÍOCHT CUR SÍOS 

[Alt 13 (2)(a)(ii)(V) Alt 13(2)(a)(ii)(V) Riarachán, maoirsiú agus rialú seirbhíse, cláir nó 

beartais a éascú arna seachadadh nó arna cur i bhfeidhm nó á 

seachadadh nó á cur i bhfeidhm, dé réir an cháis, ag, i gcomhair nó 

ar son comhlacht amháin nó níos mó ná comhlacht amháin a luaitear 

Tábla 5.1.1 

5.1.2 Forálacha Reachtacha Cuí le haghaidh Tuilleadh Próiseála 
Sainmhínigh an fhoráil dlí iomchuí maidir le comhroinnt bunaithe ar an méid seo a leanas: 

 

Ní thugtar faoi thuilleadh próiseas 

REACHTAÍOCHT CUR SÍOS 

 Ní bhaineann le hábhar 

Tábla 6.1.2  
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6. Cionsiocair le Comhroinnt Sonraí 
 

Sonraigh an chionsiocair (an t-inspreagadh nó an cás ina mbeidh sochair á mbaint amach) 

maidir leis na sonraí a roinnt faoin gcomhaontú. 

 

TIOCFAIDH AN CHIONSIOCAIR CHUN SONRAÍ A 

NOCHTADH Ó: 

CUIR TIC DE RÉIR MAR IS CUÍ 

i. An t-ábhar sonraí ☐ 

ii. Comhlacht Poiblí ☒ 

Tábla 7.0 
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7. Catagóirí Sonraí Comhroinnte 
 

Féadfaidh na sonraí pearsanta a roinntear a bheith i ndáil le hábhair sonraí aonair agus / nó le 

haicmí ábhair sonraí. Is féidir aicmí ábhair sonraí a shainmhíniú de réir na bpáirtithe atá i gceist 

agus roinnt samplaí a d'fhéadfadh a bheith ann ná custaiméirí, díoltóirí, soláthróirí, cuairteoirí, srl. 

 

Is é is sonraí comhiomlánaithe ann faisnéis a bhailítear agus a chuirtear in iúl i bhfoirm achomair 

chun críocha amhail anailís staidrimh, agus mar sin ní sonraí pearsanta iad chun críocha an dlí 

um chosaint sonraí agus GDPR agus níl siad mar an gcéanna le haicmí ábhar sonraí. 
 

Roghnaigh ón tábla thíos agus déan trácht de réir mar is cuí. 

CATAGÓIR TRÁCHT 

Ábhar Sonraí Aonair 
 

☐  

Aicmí na nÁbhar 
Sonraí 
 

☒ 
GBManna agus gnóthais mheánchaipitile a fhaigheann 
táirgeanna CBSÉ 

Tábla 8.0 

       

 

  



 COMHAONTÚ COMHROINNTE SONRAÍ 

17 | L e a t h a n a c h                       DRÉACHT-ACRS Comhaontú Comhroinnte Sonraí l. 
2.6.3 

 
 
 

8. Fad agus Minicíocht 
 

8.1 Fad 
Sainmhínigh dátaí tosaigh agus deiridh an aistrithe faisnéise: 

 

Tosóidh an Comhaontú um Roinnt Sonraí an 1ú Eanáir 2023 agus leanfaidh sé go dtí go 

gcuirfidh na páirtithe deireadh leis an gcomhaontú.] 

 

8.2 Minicíocht 
Léirigh an cineál aistrithe a bheidh ag teastáil le cur síos. 

CINEÁL CUR SÍOS 

Uair amháin  
 

☐  

Nuashonruithe 
minice/rialta 
 

☐ 
 

Minicíocht eile 
 

☒ 
Éagsúlacht tuairiscithe ó sheachtainiúil go míosúil agus 

tráithiúil go ad hoc 

Tábla 9.2 
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9. Conas a phróiseálfar sonraí 

9.1 Oibleagáidí na bPáirtithe maidir le Próiseáil Chóir agus Dhleathach 
Áiritheoidh gach Páirtí go bpróiseálann sé na sonraí pearsanta comhroinnte go cothrom agus go 

dleathach. Comhlíonfaidh gach ceann acu ceanglais an Achta um Chosaint Sonraí 2018, GDPR 

agus aon reachtaíocht lena leasaítear nó lena leathnaítear sin, i ndáil leis na sonraí a 

mhalartaítear.  

Gabhann gach Páirtí air féin na prionsabail a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta mar a leagtar 

amach in Airteagal 5 den GDPR a chomhlíonadh, agus faisnéis faoin gComhaontú Comhroinnte 

Sonraí seo á nochtadh.  

Áiritheoidh an dá Pháirtí, i ndáil le sonraí pearsanta comhroinnte, go soláthróidh an t-oifigeach 

faisnéis leordhóthanach do na hábhair sonraí chun go dtuigfidh siad cad iad na comhpháirteanna 

dá sonraí pearsanta atá á gcomhroinnt ag na Páirtithe, na críocha chun sonraí a chomhroinnt agus 

céannacht an chomhlachta lena roinntear na sonraí nó tuairisc ar an gcineál eagraíochta a 

gheobhaidh na sonraí pearsanta. 
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9.2 Cur síos ar phróiseáil 
Déan cur síos ar an gcaoi a ndéanfaidh gach páirtí glactha an fhaisnéis nochta a phróiseáil. 

 

 CUR SÍOS AR PHRÓISEÁIL 

ATBM Ní dhéanfaidh an ATBM sonraí pearsanta a phróiseáil ach amháin chun 
críche monatóireacht a dhéanamh ar Státchabhair a eascraíonn as SITB 
agus SIFT agus chun measúnacht agus iniúchóireacht a dhéanamh ar 
chomhlíonadh an CBSÉ le téarmaí Chomhaontú Comhair an SITB agus 
an SIFT idir SBCI, ATBM agus AFTF agus an t-am ar fad i gcomhréir 
lena gcuid oibleagáidí mar Rialtóirí faoin Dlí maidir le Cosaint Sonraí 
agus faoi gach dlí eile is infheidhme. 

 

Déantar sonraí ardleibhéil maidir leis an ngníomhaíocht i ndáil leis na 
scéimeanna a roinnt leis an ATBM. Seoltar an fhaisnéis sin le haistriú 
comhaid slán. Stóráiltear an fhaisnéis sin go daingean sa RTBM. 

 
Déantar an fhoireann na sonraí a athbhreithniú san aonad ábhartha 
chun gníomhaíocht na scéimeanna a mheas. 

 

Maidir le cleachtaí iniúchóireachta sonracha, déantar an 
doiciméadúchán i ndáil leis an gcur i bhfeidhm faoin scéim a roinnt leis 
an Roinn de réir mar is gá. Déanann an t-aonad ábhartha an fhaisnéis a 
athbhreithniú. Stóráiltear an fhaisnéis sin go daingean sa RTBM. 

 
Éilítear tuairisciú státchabhrach maidir leis na scéimeanna don RTBM agus 
cuirtear an fhaisnéis is gá ar fáil don RTBM trí haistriú comhaid slán. 
Stóráiltear an fhaisnéis sin go daingean sa RTBM. 

AFTF Ní dhéanfaidh an AFTF sonraí pearsanta a phróiseáil ach amháin chun 
críche measúnacht agus iniúchóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh 
an CBSÉ le téarmaí Chomhaontú Comhair an SITB agus an SIFT idir 
SBCI, AFTF agus ATBM agus an t-am ar fad i gcomhréir lena gcuid 
oibleagáidí mar Rialtóirí faoin Dlí maidir le Cosaint Sonraí agus faoi 
gach dlí eile is infheidhme. 

 

Déantar sonraí ardleibhéil maidir leis an ngníomhaíocht i ndáil leis na 
scéimeanna a roinnt leis an AFTF. Seoltar an fhaisnéis sin le haistriú 
comhaid slán. Stóráiltear an fhaisnéis sin go daingean sa RFTF. 

 

Déantar an fhoireann na sonraí a athbhreithniú san aonad ábhartha 
chun gníomhaíocht na scéimeanna a mheas. 

 
Maidir le cleachtaí iniúchóireachta sonracha, déantar an 
doiciméadúchán i ndáil leis an gcur i bhfeidhm faoin scéim a roinnt leis 
an Roinn de réir mar is gá. Déanann  

an t-aonad ábhartha an fhaisnéis a athbhreithniú. Stóráiltear an fhaisnéis sin 
go daingean sa RFTF. 

Tábla 9.2 
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9.3 Próiseáil Bhreise 
 

i. Sonraigh aon phróiseáil bhreise a dhéanann an Páirtí nó na Páirtithe a fhaigheann sonraí 

faoi na sonraí pearsanta a nochtann an comhlacht nochta faoin gComhaontú 

Comhroinnte Sonraí seo. 

 SONRAIGH TUILLEADH PRÓISEÁLA 

AFTF Ní phróiseálann an AFTF na sonraí ach amháin a mhéid is gá agus ar 
bhealach is gá mar a leagtar amach thuas. Ní dhéantar sonraí a phróiseáil 
tuilleadh, taobh amuigh den chríoch tosaigh. 

ATBM Ní phróiseálann an ATBM na sonraí ach amháin a mhéid is gá agus ar 
bhealach is gá mar a leagtar amach thuas. Ní dhéantar sonraí a phróiseáil 
tuilleadh, taobh amuigh den chríoch tosaigh. 

Tábla 9.3.1  
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10. Srianta 
 

Sonraigh aon srianta ar nochtadh faisnéise tar éis don Pháirtí nó do na Páirtithe sonraí a fháil a 
phróiseáil ar na sonraí pearsanta a nochtann an comhlacht nochta faoin gComhaontú 
Comhroinnte Sonraí seo. Cuir síos ar na srianta, más ann dóibh, a bhfuil feidhm acu maidir le 
tuilleadh faisnéise a nochtadh i dtábla 10.0 thíos. 

 

 SRIANTA AR NOCHTADH TAR ÉIS PRÓISEÁLA 

AFTF Ní phróiseálfaidh AFTF na sonraí ach amháin a mhéid is gá agus ar 
bhealach mar is gá maidir le Críoch na Sonraí Pearsanta dá dtagraítear i 
dTábla 9.2 thuas, agus ní phróiseálfaidh sé na sonraí pearsanta CBSÉ 
chun críche ar bith eile. 

 

Ní aistreoidh AFTF na sonraí pearsanta chuig tír lasmuigh den  Limistéar 
Eorpach Eacnamaíoch. 

ATBM Ní phróiseálfaidh ATBM na sonraí ach amháin a mhéid is gá agus ar 
bhealach mar is gá maidir le Críoch na Sonraí Pearsanta dá dtagraítear i 
dTábla 9.2 thuas, agus ní phróiseálfaidh sé na sonraí pearsanta CBSÉ 
chun críche ar bith eile. 

 
Ní aistreoidh ATBM na sonraí pearsanta chuig tír lasmuigh den  Limistéar 
Eorpach Eacnamaíoch. 

 

Tábla 10.0 
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11. Bearta Slándála 

11.1 Slándáil agus Oiliúint 
Cloífidh an dá Pháirtí leis na nósanna imeachta atá leagtha amach i dtábla 11.2 thíos, maidir le 

haistriú agus fáil sonraí. 

Aontaíonn an Páirtí/na páirtithe a fhaigheann sonraí, i gcomhréir le hAirteagal 32 den GDPR, 

bearta iomchuí teicniúla agus eagraíochtúla a chur chun feidhme chun na sonraí pearsanta 

comhroinnte atá ina seilbh a chosaint ar phróiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach, go 

háirithe ó scriosadh, caillteanas, athrú, nochtadh neamhúdaraithe na sonraí pearsanta 

comhroinnte a tarchuireadh, a stóráiltear nó a phróiseáiltear ar bhealach eile de thaisme nó 

neamhdhleathach. 

D'fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh leis sin, ach níl sé teoranta dóibh: 

 

 Beartais, treoirlínte agus nósanna imeachta lena rialaítear slándáil faisnéise. 

 Cosaint pasfhocail le haghaidh rochtain ar ríomhaire. 

 Glasáil uathoibríoch ríomhairí díomhaoine. 

 Bogearraí frithvíris chuí agus ballaí dóiteáin a úsáidtear chun sláine agus slándáil 

sonraí a phróiseáiltear go leictreonach a chosaint. 

 Aitheantóirí uathúla do gach úsáideoir a bhfuil rochtain acu ar shonraí. 

 Níl rochtain ag fostaithe ach ar shonraí pearsanta a theastaíonn uathu chun a 

gcuid post a dhéanamh. 

 Slándáil chuí nuair a cheadaítear cianrochtain. 

 Criptiú sonraí atá á gcoinneáil ar ghléasanna iniompartha. 

 Nósanna imeachta maidir le sárú sonraí. 

 Slándáil fhisiciúil chuí. 

 Oiliúint agus feasacht foirne. 

 Monatóireacht a dhéanamh ar an bhfoireann a bhfuil rochtain acu ar shonraí. 

 Rochtain fhisiciúil ar chórais TF agus ar réimsí ina stóráiltear sonraí 

páipéarbhunaithe a rialú. 

 Beartas glandeisce a ghlacadh. 

 Teicnící iomchuí chun sonraí a scriosadh. 

 Cúltacaí sonraí lasmuigh den láthair a bheith ann. 

 

Áiritheoidh an dá Pháirtí go gcloífear leis na caighdeáin slándála is iomchuí maidir le haistriú sonraí 

pearsanta faoin gcomhlíonadh sin. 

Áiritheoidh an Páirtí/na páirtithe a fhaigheann sonraí go mbeidh sé d'oibleagáid ar gach duine a 

bhfuil rochtain acu ar na sonraí pearsanta agus a phróiseálann na sonraí pearsanta na sonraí 

pearsanta a choinneáil faoi rún.  

Áiritheoidh an Páirtí/na páirtithe a fhaigheann sonraí go gcuirfear oiliúint chuí ar fhostaithe a bhfuil 

rochtain acu ar na sonraí agus go mbeidh siad ar an eolas faoina bhfreagrachtaí maidir le cosaint 

sonraí i leith na sonraí sin. 

Beidh rochtain ar na sonraí a sholáthraíonn an Páirtí a nochtann sonraí teoranta do dhaoine ar 

bhonn na pribhléide is lú, ar leor iad chun ligean do na daoine sin a ról a chomhlíonadh. 

Coinneoidh gach Páirtí na sonraí slán agus cinnteoidh sé go n-aistreofar go slán iad de réir 

nósanna imeachta an chomhaontaithe seo. 
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11.2 Bearta Slándála Breactha 
Chun críche an chomhaontaithe seo, ba cheart aird faoi leith a thabhairt ar na coimircí sonraí a 

leagtar amach sna hailt agus sna fo-ailt seo a leanas: 

 11.2.1 –Príomhghníomhaireachta/Príomhpháirtí ag Nochtadh Sonraí 

 11.2.2 – Páirtí/Páirtithe a fhaigheann Sonraí 

 11.2.3 – Sáruithe agus Tuairisciú Sonraí 

11.2.1 Príomhghníomhaireacht/ Páirtí Ag Nochtadh Sonraí 
Ba cheart don Phríomhghníomhaireacht/Príomhpháirtí a nochtann sonraí sa socrú comhroinnte 

sonraí na ceisteanna seo a leanas a chomhlánú. 

Ba cheart gach ceist a fhreagairt ar bhealach nach gcuireann isteach ar aon bhearta slándála atá 

i bhfeidhm. 

11.2.1.1 TARCHUR  

 

COMHLÍONAN
N  

Ní 
COMHLÍONAN
N 

 NÍ CHOMHLÍONANN 
Nuair a bhíonn sonraí á dtarchur ón 

Phríomhghníomhaireacht/Phríomhphái

rtí a nochtann sonraí don pháirtí / do 

na páirtithe a fhaigheann sonraí, bíonn 

seirbhísí criptithe sonraí láidre (nó a 

leithéid) in úsáid.  

 

Tabhair sonraí, le do thoil.  

☒ ☐ 

Na sonraí pearsanta a chuirtear ar 
fáil faoin socrú seo, seoltar iad ón 
CBSÉ chuig AFTF agus ATBM ag 
baint úsáid as aistriú daingean 
comhaid. Cuireann córas daingean 
an GBCN chun comhaid a aistriú 
(Accellion) saoráid dhaingean atá 
bunaithe ar an láithreán ar fáil, ar 
saoráid í a óstálann GBCN chun 
malartú comhad mór agus fillteán 
mór le comhlachtaí eile a chumasú. 
 

Tábla 11.2.1 

11.2.1.2 – RÁITEAS SLÁNDÁLA  
Tabhair breac-chuntas ar na bearta slándála atá le húsáid le sonraí pearsanta a 

tharchur, ar bhealach nach mbaineann de na bearta slándála sin.  

 

Is féidir leat sonraí a sholáthar fosta faoi bhearta breise atá i bhfeidhm le sonraí a roinnt a 
bhaineann leis an socrú seo. 
 

Aistríonn an CBSÉ sonraí ag baint úsáid as astriú daingean comhaid an GGCN. Stóráiltear 
comhaid a sheoltar trí Accellion ar an gcóras agus tá siad ar fáil le híoslódáil ag RFTF agus 
RTBM ar feadh 5 lá roimh a scriosta.  Ní úsáidfidh CBSÉ córas ríomhphoist GGCN chun 
comhaid shonraí pearsanta a aistriú faoin gcomhaontú seo. 
Tá gá ag úsáideoirí RFTF agus RTBM le cuntas ar chóras daingean an GGCN chun comhaid 
a aistriú chun sonraí a íoslódáil.  Tá cleachtais slándála i bhfeidhm chun cuntais sheachtracha 
úsáideoirí a chruthú agus a bhainistiú ar chóras daingean an GGCN chun comhaid a aistriú. 
] 
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11.2.1.3 SECURITY SPECIALIST FOR LEAD AGENCY SEA / NÍ HEA  

Deimhnigh le do thoil go ndearna do speisialtóir slándála 

athbhreithniú ar an Chomhaontú Comhroinnte Sonraí seo agus 

gur cuireadh a gcomhairle san áireamh. 

Sea   

Tábla 11.2.2 

 11.2.2 Páirtí/Páirtithe a fhaigheann Sonraí  
Ba cheart don Pháirtí a fhaigheann nochtadh sonraí na ceisteanna seo a leanas a chomhlánú 

mar chuid den Chomhaontú Comhroinnte Sonraí seo.  

Sa chás go gcuirtear isteach freagra 'neamhbhainteach', déan cinnte go gcuirtear faisnéis ar fáil 

faoi cén fáth. 

Ba cheart gach ceist a fhreagairt ar bhealach nach gcuireann isteach ar aon bhearta slándála atá 

i bhfeidhm.  

11.2.2.1 An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara  

11.2.2 PÁIRTÍ/PÁIRTIT
HE A 
FHAIGHEANN 
RÁITIS SONRAÍ 

COMHLÍONAN

N  

NÍ 

CHOMHLÍONAN

N 

 

NEAMHBHAINTEAC

H 

 

11.2.2.1 Maidir leis na 

sonraí a nochtar - 

déantar ceadanna 

rochtana agus 

údaruithe a 

bhainistiú go cuí 

agus go 

tréimhsiúil.  

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil, maidir le 
gach ráiteas 
neamh-
chomhlíontach nó 
'neamhbhainteach'. 

☒ ☐ ☐ 

[Tabhair sonraí, le do thoil, maidir le gach 

ráiteas neamh-chomhlíontach nó 

'neamhbhainteach' .]  

 

11.2.2.2 ☒ ☐ ☐ 
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Tá rialuithe cuí i 

bhfeidhm má 

bhíonn na sonraí 

a nochtar á 

rochtain go 

cianda. 

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil.  

Aon fhaisnéis a fhaightear rochtain uirthi ó chian, déanfar í a 
rochtain trí Citrix, tairseach logála isteach daingean do 
Chórais na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara. 

11.2.2.3 Tá prionsabal is 

lú pribhléid (nó 

prionsabal 

comhchosúil) i 

bhfeidhm chun a 

chinntiú go 

bhfíordheimhníte

ar úsáideoirí i 

gcomhréir leis an 

leibhéal riosca a 

bhaineann le 

rochtain ar na 

sonraí.  

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil. 

☒ ☐ ☐ 

Ní thugtar rochtain don limistéar a stóráiltear na sonraí 

ach amháin do bhaill foirne sa rannán Rochtain ar 

Airgeadas den Rannóg Eacnamaíochta agus Pleanála 

den Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Tugtar an 

rochtain sin trí oifigeach faisnéise ainmnithe agus ní 

thugtar í ach le cead ó bhainistíocht shinsearach  

an rannáin/na rannóige 

11.2.2.4 ☒ ☐ ☐ 
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Tá rialuithe agus 

beartais iomchuí i 

bhfeidhm, a 

íoslaghdaíonn an 

riosca ar rochtain 

neamhúdaraithe 

(m.sh. trí mheáin 

inbhainte). 

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil, faoi na 
bearta cosanta atá 
i bhfeidhm agus 
faoin dóigh a 
ndéantar iad a 
bhainistiú. 

Ní thugtar rochtain don áit a stóráiltear na sonraí ach do 

phearsanra údaraithe. Tá na sonraí cosanta ag pasfhocal 

más gá. 

Ní thugann Córais na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara 

cead meáin inbhainte a úsáid lena gcuid córas/trealaimh ó 

chian nó ar an láthair. 

11.2.2.5 Déantar sonraí a 

chriptiú ar fos ar 

ghléasanna 

soghluaiste mar 

ríomhairí glúine 

agus meáin 

inbhainte. 

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil, maidir le 
gach ráiteas 
neamh-
chomhlíontach nó 
'neamhbhainteach'. 
 

☒ ☐ ☐ 

Tabhair sonraí, le do thoil, maidir le gach 

ráiteas neamh-chomhlíontach nó 

'neamhbhainteach'  

11.2.2.6 ☒ ☐ ☐ 
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Tá beartais, 

oiliúint agus 

rialuithe i 

bhfeidhm chun an 

riosca a 

íoslaghdú go 

sábhálfaí sonraí 

lasmuigh den 

chóras ar 

bhealach míchuí 

nó chuig suíomh 

míchuí nach 

bhfuil chomh 

slán. 

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil. 
 

Faigheann gach ball foirne den Roinn Talmhaíochta, Bia 

agus Mara oiliiúint rialta tríd an Aonad Foghlama agus 

Forbartha de rannóg na n-achmhainní daonna maidir le 

rialuithe agus rialacháin i ndáil le Cosaint Sonraí lena n-

áirítear samplaí sonracha den chleachtas is fearr maidir 

le sonraí a shábháil. Tá sé éigeantach don fhoireann ar 

fad oiliúint ar Chosaint Sonraí a thabhairt chun críche 

agus déantar é a rianú tríd a gcóras ar líne Doras 

11.2.2.7 An bhfuil beartas 

i bhfeidhm agat a 

chosnaíonn 

sonraí ó 

léirscriosadh de 

thaisme nó ó 

chaillteanas eile? 

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil. 
 

Tá Beartas Cúltacaithe agus Athshlánaithe ag an RTBM 
agus clúdaíonn an beartas sin roinnt timpeallachtaí 
amhail Windows, Ríomhphost, bunachair shonraí etc. 
Seo thíos forléargas ar an mbeartas; 

 

Tá roinnt cúiseanna le nós imeachta éifeachtach 
Cúltacaithe agus Athshlánaithe d’fhaisnéis atá bunaithe ar 
Ríomhaire. 

 
o Chun infhaighteacht cóip úrnua de chomhad 

sonraí ar bith a d’fhéadfadh éirí truaillithe nó 
neamh-inúsáidte a chinntiú 

 
o Chun athshlánú comhaid sonraí a éascú, ar 

comhaid iad a d’fhéadfadh sé gur 
nuashonraíodh iad de bharr earráid 
feidhmchláir nó nós imeachta 

 
o Chun cóip de bhogearra an Chórais 

Oibriúcháin a choinneáil gur féidir a athlódáil 
má mhífheidhmítear trealamh 

 
o Cóip iomlán de na sonraí uile a shealbhú ar 

eagla do dtarlódh tubaiste. 
 
Caithfidh réimeas Cúltacaithe agus Athshlánaithe an RTBM 
foráil  
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11.2.2.8 An stóráiltear 

sonraí in áit shlán 

go díreach chomh 

fada agus is gá 

agus ansin an 

scriostar go 

sábháilte iad?  

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil. 
 

Déanann. Tá beartas coinneála sonraí i bhfeidhm ag an 

Roinn Talmhaíochta a chomhlíonann rialacháin maidir le 

sonraí a stóráil agus a dhiúscairt go daingean. Sealbhóidh 

an Roinn na sonraí a bhailítear chomh fada is atá gá gnó 

leis,  

i gcomhréir leis na críocha le gur bailíodh iad. Tar éis an 

ama sin, marcálfar iad le haghaidh a ndiúscartha agus 

déanfar iad a dhiúscairt i gcomhréir le treoirlínte 

inmheánacha nó le treoirlínte maidir le diúscairt a 

fhaightear ó Oifig na gCartlanna Náisiúnta nó le 

ceaduithe bainteacha a fuarthas uaithi. Coinneoidh an 

Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara tuarascálacha 

achomaire de thorthaí na gcleachtas iniúchóireachta 

sonracha ar feadh 8 mbliana tar éis éag an SITB agus an 

SIFT, ach d’fhéadfaí síneadh ama a chur leis sin, i gcás 

arb iomchuí, ag tráth níos déanaí. Ní bhíonn sonraí 

pearsanta sna tuarascálacha sin. 

Tá sonraí a bhaineann le Státchabhair le coinneáil ar 

feadh 10 mbliana ón dáta a deonaíodh an chabhair ad 

hoc nó a deonaíodh an chabhair is déanaí faoi scéim 

chabhrach dá gcuirtear síos uirthi sna Rialacháin 

Bhlocdhíolúine Talmhaíochta reatha. 

Tábla 11.2.3 

11.2.2.9 – RÁITEAS SLÁNDÁLA  
Tabhair breac-chuntas ar na bearta slándála atá le húsáid le sonraí pearsanta a stóráil 
agus a rochtain, ar bhealach nach mbaineann de na bearta slándála sin. 
 
Is féidir leat sonraí a sholáthar fosta faoi bhearta breise atá i bhfeidhm a bhaineann leis an 
socrú seo. 

Tá Beartas Slándála Faisnéise ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara chun an 

fhaisnéis a shealbhaíonn an Roinn a chosaint, ag laghdú na dochúlachta de bhagairtí 

féideartha. 

Comhlíontar leis an mbeartas riachtanais na gcaighdeán idirnáisiúnta maidir le 

bainistíocht slándála faisnéise ISO/IEC 27001:2013. I measc chuspóirí an 

bheartais, tá na cinn a leanas: 

1. A áirithiú go bhfuil an fhaisnéis inrochtana d’iad siúd atá údaraithe chun 
rochtain a fháil uirthi agus iad siúd amháin; 

 
2. Cruinneas agus iomláine na faisnéise agus na modhanna próiseála a 

chosaint; 
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3. Saincheisteanna slándála a bhaineann le seirbhísí agus próisis a 

bhainistiú chun a chinntiú go ndéantar rioscaí slándála a shainaithint, 

agus go ndéantar rialuithe iomchuí a chur i bhfeidhm agus a 

dhoiciméadú; 

 

4. Gach sárú slándála, amhrasta nó a tharla, a fhiosrú agus beart a dhéanamh 
dá réir; 

 
5. Timpeallacht oibre shlán a chur ar fáil don fhoireann; 

 
6. Pleananna leanúnachais slándála faisnéise a tháirgeadh, a choinneáil agus 

a thástáil ar bhonn rialta; 

 
7. Oiliúint d’fhoireann an RTBM maidir le feasacht ar shlándáil faisnéise, 

cibearshlándáil agus cosaint sonraí d’fhoireann an RTBM agus 

tacaíocht lasmuigh a chur chun cinn agus a chinntiú; 

 

8. A chinntiú go ndéanfar Slándáil Faisnéise a fheabhsú ar bhonn 

leanúnach agus go ndéanfar athbhreithnithe rialta chun a chinntiú go 

bhfuil feidhmiú an ISMS iomchuí agus ag teacht le riachtanais; 

 
9. A chinntiú nach suiteálfaidh baill foirne a bhfuil rochtain riarthóra 

acu aon Bhogearra neamhúdaraithe; 

 
10. Gach sárú Cosanta Sonraí, amhrasta nó a tharla, a fhiosrú agus beart a dhéanamh dá 

réir. 

 

 

 

11.2.2.10 SPEISIALTÓIR SLÁNDÁLA DO PHÁIRTÍ/PÁIRTITHE A 
FHAIGHEANN SONRAÍ  

SEA / NÍ 

HEA 

Deimhnigh le do thoil go ndearna speisialtóir/ speisialtóirí slándála an 

Pháirtí/na bPáirtithe a fhaigheann sonraí, go ndearna siad athbhreithniú ar 

an gComhaontú Comhroinnte Sonraí seo agus gur cuireadh a gcomhairle 

san áireamh. 

Sea   

Tábla 11.2.4 
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11.2.2.2 An Roinn Fiontar Trádála agus Fostaíochta 

11.2.2 PÁIRTÍ/PÁIRTIT
HE A 
FHAIGHEANN 
RÁITIS SONRAÍ 

COMHLÍONA 

N  

NÍ 

CHOMHLÍONAN

N 

NEAMHBHAINTEAC

H 

 

11.2.2.1 Maidir leis na 

sonraí a nochtar - 

déantar ceadanna 

rochtana agus 

údaruithe a 

bhainistiú go cuí 

agus go 

tréimhsiúil.  

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil, maidir le 
gach ráiteas 
neamh-
chomhlíontach nó 
'neamhbhainteach'. 

☒ ☐ ☐ 

[Tabhair sonraí, le do thoil, maidir le gach 

ráiteas neamh-chomhlíontach nó 

'neamhbhainteach'.] 

 

11.2.2.2 Tá rialuithe cuí i 

bhfeidhm má 

bhíonn na sonraí 

a nochtar á 

rochtain go 

cianda. 

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil.  

☒ ☐ ☐ 

Aon fhaisnéis a fhaigheann an Roinn Fiontair, Trádála 

agus Fostaíochta rochtain uirthi, faightear í trí 

ghléasanna rochtana daingne a eisíonn an Roinn 

Fiontair, Trádála agus Fostaíochta d’fhostaithe. 

11.2.2.3 Tá prionsabal is 

lú pribhléid (nó 

☒ ☐ ☐ 



 COMHAONTÚ COMHROINNTE SONRAÍ 

31 | L e a t h a n a c h                       DRÉACHT-ACRS Comhaontú Comhroinnte Sonraí l. 
2.6.3 

 
 
 

prionsabal 

comhchosúil) i 

bhfeidhm chun a 

chinntiú go 

bhfíordheimhníte

ar úsáideoirí i 

gcomhréir leis an 

leibhéal riosca a 

bhaineann le 

rochtain ar na 

sonraí.  

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil. 

Ní thugtar rochtain ach amháin do bhaill foirne san Aonad 

Rochtana ar Airgeadas den Roinn Fiontair, Trádála agus 

Fostaíochta don limistéar a stóráiltear na sonraí ann. 

Tugtar an rochtain sin ar bhonn riachtanas eolais agus 

comhlíontar Rialacha maidir le hÍoslaghdú Sonraí. 

11.2.2.4 Tá rialuithe agus 

beartais iomchuí i 

bhfeidhm, a 

íoslaghdaíonn an 

riosca ar rochtain 

neamhúdaraithe 

(m.sh. trí mheáin 

inbhainte). 

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil, faoi na 
bearta cosanta atá 
i bhfeidhm agus 
faoin dóigh a 
ndéantar iad a 
bhainistiú. 

☒ ☐ ☐ 

Ní thugtar rochtain don áit a stóráiltear na sonraí ach do 

phearsanra údaraithe san Aonad Rochtana ar Airgeadas. 

Tugtar an rochtain sin ar bhonn riachtanas eolais agus 

comhlíontar Rialacha maidir le hÍoslaghdú Sonraí. 

 

11.2.2.5 ☒ ☐ ☐ 
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Déantar sonraí a 

chriptiú ar fos ar 

ghléasanna 

soghluaiste mar 

ríomhairí glúine 

agus meáin 

inbhainte. 

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil, maidir le 
gach ráiteas 
neamh-
chomhlíontach nó 
'neamhbhainteach'. 
 

Tabhair sonraí, le do thoil, maidir le gach 

ráiteas neamh-chomhlíontach nó 

'neamhbhainteach'  

 

11.2.2.6 Tá beartais, 

oiliúint agus 

rialuithe i 

bhfeidhm chun an 

riosca a 

íoslaghdú go 

sábhálfaí sonraí 

lasmuigh den 

chóras ar 

bhealach míchuí 

nó chuig suíomh 

míchuí nach 

bhfuil chomh 

slán. 

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil. 
 

☒ ☐ ☐ 

 Faigheann gach ball foirne den Roinn Fiontair, Trádála 

agus Fostaíochta oiliiúint rialta tríd an Aonad Foghlama 

agus Forbartha de rannóg na n-achmhainní daonna 

maidir le rialuithe agus rialacháin i ndáil le Cosaint 

Sonraí lena n-áirítear samplaí sonracha den chleachtas 

is fearr maidir le comhlíonadh maidir le cosaint sonraí. 

Tá  

sé éigeantach don fhoireann nua ar fad oiliúint ar 

Chosaint Sonraí a chríochnú agus cuirtear cúrsaí 

athnuachana ar fáil go rialta don fhoireann atá ann 

cheana. 
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11.2.2.7 An bhfuil beartas 

i bhfeidhm agat a 

chosnaíonn 

sonraí ó 

léirscriosadh de 

thaisme nó ó 

chaillteanas eile? 

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil. 
 

Tá Beartas Cúltacaithe agus Athshlánaithe ag an RFTF 
agus clúdaíonn an beartas sin roinnt timpeallachtaí 
amhail Windows, Ríomhphost, bunachair shonraí etc. 
Seo thíos forléargas ar an mbeartas; Déantar sonraí i 
gcomhroinnt comhaid agus i gcórais ghnó a chúltacú gach 
oíche, agus déanfar cúltacú clocha míle a shábháil chuig 
téip as líne ar bhonn míosúil. 

11.2.2.8 An stóráiltear 

sonraí in áit shlán 

go díreach chomh 

fada agus is gá 

agus ansin an 

scriostar go 

sábháilte iad?  

 

Tabhair sonraí, le 
do thoil. 
 

Déanann. Stórálann an Roinn Fiontair, Trádála agus 

Fostaíochta sonraí pearsanta go daingean agus ní 

choinneoidh ná ní úsáidfidh sí faisnéis phearsanta ach 

chomh fada agus is gá. Déanfaimid tacair shonraí 

pearsanta a dhíothú go daingean tar éis na cleachtais 

mheasúnachta ar an SITB agus SIFT a thabhairt chun 

críche. Coinneoidh an Roinn Fiontair, Trádála agus 

Fostaíochta tuarascálacha achomaire de thorthaí na 

gcleachtas iniúchóireachta sonracha ar feadh 6 mbliana 

tar éis éag an SITB agus an SIFT. Ní bhíonn sonraí 

pearsanta sna tuarascálacha achomaire 

sin. 

 

11.2.1.2 – RÁITEAS SLÁNDÁLA  
Tabhair breac-chuntas ar na bearta slándála atá le húsáid le sonraí pearsanta a 

tharchur, ar bhealach nach mbaineann de na bearta slándála sin.  

 

Is féidir leat sonraí a sholáthar fosta faoi bhearta breise atá i bhfeidhm le sonraí a roinnt a 
bhaineann leis an socrú seo. 
 

Go bhfuil bainistíocht slándála i bhfeidhm i réimsí tábhachtachta amhail daingniú, 

monatóireacht agus faireachán agus seasmhacht freagartha don Roinn Fiontair, 

Trádála agus Fostaíochta, lena n-áirítear an méid a leanas: 

(a) Slándáil 
 

Rialuithe córais i bhfeidhm i gcomhréir leis na cleachtais tionscail is fearr, lena 
n-áirítear aistriú daingean Sonraí Pearsanta chuig an CBSÉ ón Roinn Fiontair, 
Trádála agus Fostaíochta ag baint úsáide as cainéalacha daingne chun 
comhaid chriptithe a aistriú. 

 Foirne Slándála Faisnéise agus Cibearshlándála i bhfeidhm. 
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 Clár bainistíocht slándála i bhfeidhm. 

 Bainistíocht slándála fisiciúla. 

 Beartais agus nósanna imeachta; agus 

 Oiliúint maidir le Feasacht Slándála don Úsáideoir Deiridh. 
 

(b) Monatóireacht agus Faireachán 

 Próisis i bhfeidhm chun córais a phaisteáil go rialta lena n-áirítear paisteáil 

réamhghníomach nó maolú i gcás leochaileachtaí atá ar eolas. 

 Measúnachtaí slándála tríú páirtí neamhspleácha, scanáil 

leochaileachta agus tástáil insíothlaithe i bhfeidhm. 

 Cumais anailísithe bagairtí. 

 Measúnachtaí slándála tríú páirtí. 

 Rialachas agus maoirseacht maidir le bainistíocht riosca; agus, 

 Iniúchóireacht agus comhlíonadh rialála. 
 

(c) Seasmhacht 

 Pleananna Leanúchais Ghnó lena n-áirítear pleananna teagmhais. 

 Nósanna Imeachta Géarchéime. 

 Nósanna imeachta á n-athbhreithniú agus a dtástáil ar a laghad 

go bliantúil. 

 

 

11.2.1.3 SECURITY SPECIALIST FOR LEAD AGENCY SEA / NÍ HEA  

Deimhnigh le do thoil go ndearna do speisialtóir slándála 

athbhreithniú ar an Chomhaontú Comhroinnte Sonraí seo agus 

gur cuireadh a gcomhairle san áireamh. 

Sea   

11.3 Sáruithe agus Tuairisciú Sonraí 
Má tharlaíonn sárú i ndáil le sonraí pearsanta tar éis na sonraí a tharchur chuig an Pháirtí/ na Páirtithe 

a fhaigheann sonraí, gníomhóidh an Páirtí /na Páirtithe a fhaigheann sonraí de réir Phróiseas fógartha 

sáraithe an Choimisiúin um Chosaint Sonraí agus de réir cheanglais GDPR. 
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12. Coinneáil 
 

Sainmhínigh na ceanglais choinneála maidir leis an bhfaisnéis nochta nó fad an Chomhaontaithe 

Comhroinnte Sonraí agus i gcás ina bhfoirceanntar an comhaontú, maidir leis an nithe seo a 

leanas: 

 

1. an fhaisnéis atá le nochtadh agus  

2. an fhaisnéis a eascraíonn as próiseáil na faisnéise nochta sin 

 

CINEÁL FAISNÉISE CEANGLAIS CHOINNEÁLA 

1. Faisnéis atá le 

nochtadh 

Éascaíonn an CBSÉ iasachtú do Ghnóthais Bheaga agus 

Mheánmhéide agus do ghnóthais mheánchaipitile; is 

cuideachtaí, trádálaithe aonair nó daoine aonair iad sin 

agus is féidir leo mar sin sonraí pearsanta a áireamh, lena 

n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do Ainm, Seoladh, 

Éirchód, Seoladh ríomhphoist, Uimhir theileafóin, Uimhir 

Thagartha Incháilitheacht an Chustaiméara, Uimhir OCC 

(Oifig um Chlárú Cuideachtaí), Uimhir CBL, Aitheantóir na 

Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara, Uimhreacha 

Cuntais Bhainc lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta 

d’fhaisnéis maidir leis an gcuideachta nó leis an ngnóthas, 

lena n-áirítear a méid, a n-airgeadas earnála, sonraí 

maidir le hiasachtaí agus sonraí Státchabhrach. Ba cheart 

faisnéis a nochtar don ATBM maidir le hiarratais scéime a 

choinneáil go ceann 8 mbliana ar a laghad ón dáta a 

éagann an scéim agus faisnéis a bhaineann le 

Státchabhair á gcoinneáil i gcomhréir leis an Rialachán 

Blocdhíolúine Talmhaíochta reatha. Coinneofar na sonraí 

sin ar feadh 10 mbliana ón dáta a deonaíodh an chabhair 

ad hoc nó a deonaíodh an chabhair is déanaí faoi scéim 

chabhrach. 

Ní choinneofar faisnéis phearsanta a nochtar don AFTF 

níos faide ná mar is gá agus déanfar í a dhíothú tar éis 

do na cleachtais mheasúnachta den SITB agus SIFT a 

thabhairt chun críche; déanfaidh an Roinn Fiontair, 

Trádála agus Fostaíochta tuarascálacha achomaire de 

thorthaí na gcleachtas iniúchóireachta sonrach a 
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choinneáil go ceann 6 bliana tar éis éag an SITB agus an 

SIFT. Ní bhíonn sonraí pearsanta sna tuarascálacha 

achomaire sin. 

2. Faisnéis a eascraíonn 

as próiseáil na sonraí 

Comhlíonadh/neamchomhlíonadh CBSÉ i dtéarmaí 

fheidhmiú na scéimeanna laistigh de théarmaí na 

scéimeanna agus Na riachtanais Státchabhrach a 

thuairisciú agus monatóireacht a dhéanamh orthu. 

Tábla 12.0 
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13. Modhanna a Úsáidtear chun Sonraí a Scrios  
 

Sonraí faoin gcaoi a scriosfar faisnéis ag deireadh na tréimhse coinneála mar a shainmhínítear 

sa Chomhaontú comhroinnte sonraí, le haghaidh: 

 

1. an fhaisnéis atá le nochtadh agus 

2. an fhaisnéis a eascraíonn as próiseáil na faisnéise nochta sin 

 

CINEÁL FAISNÉISE CUR SÍOS 

1. Faisnéis atá le nochtadh Ag deireadh na tréimhse coinneála, déanfar na hoifigigh 

ainmnithe den RFTF agus den RTBM an fhaisnéis a 

athbhreithniú i gcomhair a dhiúscartha nó a choinneáil 

tuilleadh ag a Roinn. Déanfar na sonraí a dhiúscairt i 

gcomhréir le halt 7 den Acht um Chartlann Náisiúnta 1986  

(arna leasú). 

2. Faisnéis a eascraíonn as 

na sonraí a phróiseáil 

Ag deireadh na tréimhse coinneála, déanfar na hoifigigh 

ainmnithe den RFTF agus den RTBM an fhaisnéis a 

athbhreithniú i gcomhair a dhiúscartha nó a choinneáil tuilleadh 

ag a Roinn. Déanfar na sonraí a dhiúscairt i gcomhréir le halt 7 

den Acht um Chartlann Náisiúnta 1986 (arna leasú). 

Tábla 13.0 
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14. Tarraingt siar as an gComhaontú 
 

14.1 Nós Imeachta 
Geallann gach Páirtí fógra 21 lá ar a laghad a thabhairt go bhfuil sé ar intinn aige tarraingt siar as 

an gComhaontú Comhroinnte Sonraí seo nó é a fhoirceannadh.  

 

Forchoimeádann gach Páirtí a nochtann sonraí pearsanta de bhun an Chomhaontaithe seo an 

ceart rochtain ar na sonraí sin a tharraingt siar, gan fógra, i gcás ina bhfuil cúis ag an bPáirtí sin a 

chreidiúint nach bhfuil coinníollacha an Chomhaontaithe comhroinnte sonraí seo á gcomhlíonadh. 

Ní ghlacfaidh gach Páirtí a nochtann sonraí aon fhreagracht as aon iarmhairtí a eascraíonn as 

feidhmiú an chirt seo. 

 

I gcás inar deimhin leis an bPáirtí nochta ina dhiaidh sin go bhfuil coinníollacha an Chomhaontaithe 

comhroinnte sonraí á gcomhlíonadh, déanfar rochtain a athchóiriú láithreach. 

 

I gcás ina dtarraingeofar siar rochtain ar shonraí pearsanta comhroinnte, soláthróidh an Páirtí a 

tharraingeoidh siar cúiseanna leis an tarraingt siar sin don Pháirtí eile a luaithe is indéanta ina 

dhiaidh sin. I gcás nach bhfuil ach 2 Pháirtí ann, measfar gur foirceannadh an chomhaontaithe é 

tarraingt siar ceachtar acu. I gcás ina bhfuil iliomad Páirtithe ag comhaontú agus ina dtarraingíonn 

ceann amháin siar, ba cheart don Phríomhghníomhaireacht an sceideal a nuashonrú agus na 

Páirtithe eile a chur ar aneolas faoingcomhaontú. 

 

I gcás ina rachaidh Comhaontú comhroinnte sonraí in éag nó ina bhfoirceannfar é, tabharfaidh an 

Phríomhghníomhaireacht fógra i scríbhinn don Aire laistigh de 10 lá ón tarraingt siar. Tabharfaidh 

an Phríomhghníomhaireacht fógra freisin don Bhord um Rialachas Sonraí a luaithe is indéanta tar 

éis dul in éag nó foirceannadh den sórt sin, de réir mar a bheidh. 

 

14.2 Buanseasmhacht 
Má chinneann aon chúirt nó údarás eile dlínse inniúla aon fhoráil den chomhaontú seo (nó cuid 

d'aon fhoráil) a bheith neamhbhailí, mídhleathach nó neamh-infheidhmithe, measfar, a mhéid is 

gá, nach cuid den chomhaontú seo í an fhoráil sin nó le cuid d'aon fhoráil, agus ní dhéanfar difear 

do bhailíocht agus d'in-fhorfheidhmitheacht fhorálacha eile an chomhaontaithe seo. 

 

14.3 Foirceann 
Admhálann agus comhaontaíonn na Páirtithe go ndeachaigh siad isteach sa Chomhaontú seo 

um Roinnt Sonraí de bharr roinnt na Sonraí Pearsanta a eascraíonn as na [Comhaontuithe 

Comhair]. Faoi réir chlásal 14.1 thuas, mairfidh an Comhaontú seo um Roinnt Sonraí chomh 

fada is atá ceann amháin ar a laghad de na [Comhaontuithe Comhair] i bhfeidhm. Ar éag nó 

críochnú gach ceann de na [Comhaontuithe Comhair] féadfaidh ceachtar den dá Pháirtí deireadh 

a chur leis an gComhaontú um Roinnt Sonraí ach fógra i scríbhinn a thabhairt. 
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14.3.1 Tarraingt siar as an gComhaontú 

Má chleachtann ceachtar den dá Pháirtí a cheart tarraingt siar ón Comhaontú seo 

um Roinnt Sonraí i gcomhréir le clásal 14.1 agus ceann ar a laghad de na 

[Comhaontuithe Comhair] fós i bhfeidhm: (i) chun dabht a sheachaint, mairfidh 

na/an [Comhaontuithe Comhair/Comhaontú Comhair] sin níos faide ná críochnú nó 

éag an [Chomhaontaithe um Roinnt Sonraí] seo agus (ii) ar chríochnú nó éag an 

Chomhaontaithe um Roinnt Sonraí i gcomhréir le clásal 14.1, déanfaidh gach Páirtí 

iarrachtaí réasúnta dul isteach i gcomhaontú coibhéiseach lena bhforáiltear do 

Shonraí Pearsanta a roinnt nó a phróiseáil maidir leis na/an [Comhaontuithe 

Comhair/Comhaontú Comhair] i bhfeidhm ag an am. 

 

14.3.2 Leanúnachas riachtanach próiseála   
 Má chuirtear deireadh leis an gComhaontú seo um Roinnt Sonraí i gcomhréir le clásal 14.3 nó 

má chuirtear deireadh leis i gcomhréir le clásal 14.1, ag feitheamh leis an deireadh sin, 

comhaontaíonn na Páirtithe agus admhálann siad go mb'fhéidir go mba ghá leo Sonraí 

Pearsanta a phróiseáil de bhun an Chomhaontaithe um Roinnt Sonraí seo a mhéid is gá chun 

an phróiseáil is gá faoi a thabhairt chun críche, ar choinníoll go gcomhlíonann an phróiseáil sin 

riachtanais an Chomhaontaithe seo um Roinnt Sonraí agus le GDPR 

 

14.3.3 Téarmá 
Chun críocha an chlásail seo, ciallaíonn “Comhaontaithe Comhair”, maidir le SITB: (1) 

comhaontú comhair dár dáta 07/09/2021 idir an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, 

agus an Aire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta agus an CBSÉ agus maidir le SIFT: (1) 

comhaontú comhair dár dáta 21 Nollaig 2018 idir an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, 

agus an Aire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta agus an CBSÉ agus (2) comhaontú 

comhair arna leasú dár dáta 24/07/2020 idir an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus 

an Aire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta agus an CBSÉ 
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15. Nithe Eile 
 

15.1 Athrú 
Ní bheidh aon athrú ar an gcomhaontú seo éifeachtach mura bhfuil sé i ndréacht-chomhaontú bailí 

leasaithe arna fhorghníomhú ag na Páirtithe sa Chomhaontú Comhroinnte Sonraí seo de réir na 

nósanna imeachta agus na gceanglas atá leagtha amach i gCuid 9, caibidil 2 den Acht um 

Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, 2019.  

 

15.2 Athbhreithniú ar an gComhaontú Comhroinnte Sonraí 
Déanfaidh na Páirtithe athbhreithniú ar oibriú an Chomhaontaithe comhroinnte sonraí ar bhonn 

rialta, agus déanfar gach athbhreithniú den sórt sin ar dháta nach faide ná 5 bliana ó: 

i. i gcás an chéad athbhreithnithe den sórt sin, an dáta ar tháinig an Comhaontú 

comhroinnte sonraí i bhfeidhm, agus 

ii. i gcás gach athbhreithnithe ina dhiaidh sin, dáta an athbhreithnithe roimhe sin. 

Breithneofar in athbhreithniú faoi alt 20(1) tionchar na n-athruithe teicniúla, 

beartais agus reachtacha a tharla ó dháta an athbhreithnithe roimhe sin faoi alt 

20(1). 

I gcás ina measfaidh na Páirtithe sa Chomhaontú comhroinnte sonraí gur iomchuí tar éis 

athbhreithniú a bheith curtha i gcrích, ullmhóidh siad Comhaontú comhroinnte sonraí leasaithe 

chun na hathruithe teicniúla, beartais agus reachtacha a tharla ó dháta an athbhreithnithe roimhe 

sin nó an dáta éifeachtach a chur san áireamh. Déanfaidh na Páirtithe an comhaontú leasaithe a 

fhorghníomhú de réir na nósanna imeachta agus na gceanglas atá leagtha amach i gCuid 9, 

caibidil 2 den Acht um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, 2019.  

 

15.3 Dlínse 
Beidh an comhaontú seo agus aon díospóid nó éileamh (lena n-áirítear díospóidí nó éilimh 

neamhchonarthacha) a eascraíonn as nó i dtaca leis nó lena ábhar nó lena fhoirmiú faoi rialú agus 

forléirithe de réir dhlíthe Phoblacht na hÉireann. 

 

15.4 Slánaíocht 
Slánóidh agus coimeádfaidh an Páirtí/na páirtithe a fhaigheann sonraí slánú agus coimeádfaidh 
siad slánú an Pháirtí/na bPáirtithe a nochtann sonraí, ina n-iomláine, ó gach éileamh, imeacht, 
gníomh, damáiste, caillteanas, pionóis, fíneálacha, tobhaigh, costais agus caiteachais, cibé acu 
caillteanas díreach nó indíreach agus gach caillteanas iarmhartach nó indíreach ar bith a 
eascraíonn as, i leith nó i dtaca le haon sárú ag an bPáirtí/Páirtithe a fhaigheann sonraí, lena n-
áirítear a gcuid seirbhíseach, ceanglais maidir le cosaint sonraí. 

 

15.5 Foilsiú 

15.5.1 Curi láthair Poiblí agus Fógra a fhoilsiú 
Déanann an tAonad Rialachais Sonraí in OGCIO cur in iúl thar ceann na bpáirtithe. Ceanglófar 
ar gach ceann de na páirtithe beartaithe fógra a fhoilsiú, ar an dáta céanna leis an 
gcomhairliúchán, ar a láithreán gréasáin go bhfuil sé beartaithe acu dul isteach sa DSA. Ba 



 COMHAONTÚ COMHROINNTE SONRAÍ 

41 | L e a t h a n a c h                       DRÉACHT-ACRS Comhaontú Comhroinnte Sonraí l. 
2.6.3 

 
 
 

cheart dóibh na doiciméid atá inrochtana ag an bpobal a lua agus nasc a dhéanamh lena ráitis 
ábhartha DSA agus DPO a fhoilsítear ar shuíomh gréasáin na gcomhairliúchán poiblí. Ba chóir 
go n-iarrfaidh an fógra seo aighneachtaí agus ba cheart dáta foilsithe an fhógra a bheith san 
áireamh ann. 

 

15.5.2 Foilsiú DSA Forghníomhaithe 
Tar éis do na páirtithe aghaidh a thabhairt argach ceann de mholtaí an Bhoird um Rialachas 
Sonraíagus tar éis don Phríomh-Ghníomhaireacht maidir leis an gComhaontú um Chomhroinnt 
Sonraícóipden chomhaontú deiridh a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin atá á chothabháil aige a luaithe 
is indéanta tar éis cóip den chomhaontú a sheoladh chuig an Aonad um Rialachas Sonraí a 
ghlacfaidh leisar an thar ceann an Aire.  
  

15.6 Bun-Chlárlanna 
Maidir leis an gComhaontú Comhroinnte Sonraí seo, i gcás ina bhfuil na sonraí pearsanta a 
nochtar i gClárlann Bonn, glacfaidh úinéir na Bonn-Chlárlainne ról na Príomhghníomhaireachta.  
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16. Sceideal A - Measúnú Tionchair ar Chosaint 
Sonraí 
Má rinneadh measúnú tionchair ar chosaint sonraí (DPIA) maidir leis an gcomhroinnt sonraí lena 

mbaineann an Comhaontú Comhroinnte Sonraí seo, ní mór achoimre ar na hábhair dá dtagraítear 

in Airteagal 35(7) den GDPR a líonadh sa tábla thíos. 

NÓ 

Mura ndearnadh measúnú tionchair ar chosaint sonraí toisc nach bhfuil sé éigeantach i gcás nach 

bhfuil "baol ard do chearta agus do shaoirsí daoine nádúrtha" (Airteagal 35 den GDPR) mar 

thoradh ar phróiseáil, leagtar amach na cúiseanna atá leis an gcinneadh sin sa tábla thíos. 

DPIA ACHOIMRE AR AN MEASÚNÚ TIONCHAIR AR CHOSAINT 

SONRAÍ  

Rinneadh é 
[roghnaigh go cuí] 
 

☐ 

 

Ní dhearnadh 
[roghnaigh go cuí] 
 
 

☒ 

Aistriú sonraí ó CBSÉ chuig AFTF agus ATBM, cinntíodh nach 

mbeadh riosca ard i leith cearta príobháideachta agus leith 

saoirsí daoine nádúrtha dá bharr i bhfianaise cineál agus líon 

na sonraí pearsanta lena mbaineann. 

Tábla 10.0 

Tabhair do d'aire: Má leasaítear an Comhaontú comhroinnte sonraí chun athrú ar raon feidhme, 
ar fhoirm nó ar inneachar na próiseála sonraí a léiriú, tá oibleagáid ar na rialaitheoirí sonraí a 
mheas an bhfuil ardriosca do chearta agus do shaoirsí daoine nádúrtha mar thoradh ar na 
hathruithe, sa mhéid is gur cheart DPIA a chur i gcrích.  

Faoi Alt 20(4) den Acht um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, ní mór dréacht-
chomhaontú leasaithe a chur faoi bhráid an Bhoird um Rialachas Sonraí lena 
athbhreithniú de réir Chuid 9, Caibidil 2 den Acht um Chomhroinnt agus Rialachas 
Sonraí. 
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17. Sceideal B 

17.1 Riachtanach chun Feidhm a Chomhlíonadh 
Tabhair breac-chuntas ar na cúiseanna a bhfuil gá le faisnéis a nochtadh faoin gcomhaontú seo 

chun an fheidhm ábhartha a chomhlíonadh agus mínigh cén fáth a bhfuil sí comhréireach sa 

chomhthéacs sin. 

 
SITB: Tá Airí Rialtais i dteideal, leis na Comhaontuithe Scéime Ráthaíochta Iasachta 
(Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann) 2021 (“Acht 2021”), 
comhaontuithe a dhéanamh leis an CBSÉ chun rochtain ar airgeadas a éascú de bhun 
scéimeanna ráthaíochta iasachta áirithe ag gnóthais incháilithe. Bunaíodh an SITB de 
bhun Acht 2021. Éilítear ar an CBSÉ tuairisciú do na hAirí le linn na scéime, chun 
faisnéis Státchabhrach a chur ar fáil don ATBM, agus chun cur ar chumas an ATBM 
agus an AFTF measúnacht agus iniúchóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an 
CBSÉ maidir le téarmaí an SITB. Is gá leis na hAirí sonraí pearsanta a phróiseáil chun 
críche monatóireacht a dhéanamh ar Státchabhair agus measúnacht agus 
iniúchóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an CBSÉ le téarmaí Chomhaontú 
Comhair an SITB idir CBSÉ, ATBM agus AFTF. 

 
SIFT: Tá Airí Rialtais i dteideal, leis an Acht um an gCiste Eorpach Infheistíochta 2018 (“Acht 
2018”), comhaontuithe a dhéanamh leis an Ciste Eorpach Infheistíochta chun críocha rochtain 
ar airgeadas a éascú do ghnóthais incháilithe. Bunaíodh an SIFT de bhun Acht 2018. Éilítear ar 
an CBSÉ tuairisciú don Aire le linn na scéimeanna, chun faisnéis Státchabhrach a chur ar fáil 
don ATBM, agus chun cur ar chumas an ATBM agus an AFTF measúnacht agus iniúchóireacht 
a dhéanamh ar chomhlíonadh an CBSÉ maidir le téarmaí an SIFT. Is gá leis na hAirí sonraí 
pearsanta a phróiseáil chun críche monatóireacht a dhéanamh ar Státchabhair agus 
measúnacht agus iniúchóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an CBSÉ le téarmaí 
Chomhaontú Comhair an SIFT idir CBSÉ, ATBM agus AFTF. 
 

17.2 Bearta Sábháilteachta 
Achoimriú a dhéanamh ar a mhéid is comhréireach na bearta sábháilteachta is infheidhme maidir 

leis na sonraí a roinntear faoin gcomhaontú seo, ag féachaint d'fheidhmiú feidhmeanna na 

bPáirtithe agus d'éifeachtaí an nochta ar chearta na n-ábhar sonraí lena mbaineann. 
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[Na sonraí atá i seilbh CBSÉ, sealbhaítear iad i gcomhréir le hAirteagal 32 de GDPR, lena 
n-áirítear ach gan a bheith teoranta do na bearta a leagtar amach in alt 11.1 den 
chomhaontú seo. 

 
An fhaisnéis a shealbhaíonn agus a roinneann an CBSÉ faoin gcomhaontú seo, bailítear 
iad ó dhaoine a chuir isteach faoi cheann de na scéimeanna. Tá na scéimeanna ina gcuid 
de bheartas an Rialtais agus ní mór monatóireacht a dhéanamh ar a n-éifeachtacht 
leanúnach agus a mbainistíocht leanúnach; tá gá le roinnt ar an gcaoi sin. 

 
Tá bearta slándála i bhfeidhm ag an CBSÉ agus ag na Ranna lena gcinntítear go roinntear 
an fhaisnéis ar bhealach daingean agus go bhfuil an tslándáil agus na cosaintí 
comhréireach. Bheadh na hiarmhairtí a bhainfeadh le nochtadh aon sonraí de bhun an 
chomhaontaithe seo, lena n-áirítear sonraí pearsanta, ar na hÁbhair Sonraí beag i 
bhfianaise na gcatagóirí teoranta de shonraí teoranta lena mbaineann sa ghníomhaíocht 
phróiseála.  
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18. Sceideal C 

18.1 Liosta páirtithe sa Chomhaontú seo 
Leag amach ainmneacha na bPáirtithe go léir sa chomhaontú.  

Mar a cheanglaítear faoi alt 21(3)(a), (b) agus (c) den Acht um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí 

2019, ní mór don Phríomhghníomhaireacht an Sceideal seo a nuashonrú chun aon Pháirtithe a 

chuaigh isteach i gcomhaontú aontachais a áireamh, agus aon Pháirtí a tharraing siar óngréisc 

abhaint. Ní mór don Phríomhghníomhaireacht aon leasuithe ar an Sceideal seo agus ar an mBord 

um Rialachas Sonraí a chur in iúl do na Páirtithe eile. 

 

 Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann Agus 

 Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara Agus 

 Aire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta 
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19. Sínitheoir Údaraithe 
 

Ceanglaítear ar shínitheoir údaraithe an Comhaontú Comhroinnte Sonraí seo a shíniú tar éis do 

gach moladh a rinne an Bord Rialachais Sonraí aghaidh a thabhairt orthu agus sular féidir an 

Comhaontú Comhroinnte Sonraí a chur i gcrích. 

Tá ról na cuntasachta ag an sínitheoir seo as an gcomhroinnt sonraí a shainítear sa Chomhaontú 

Comhroinnte Sonraí seo agus tá post an Phríomhoifigigh (achomhionann) nó a mhalairt aige. 

Comhaontaíonn na Páirtithe leis seo a n-oibleagáidí de bhun an Chomhaontaithe Comhroinnte 

Sonraí seo maidir le haistriú sonraí pearsanta mar a thuairiscítear sa Chomhaontú Comhroinnte 

Sonraí seo. 

19.1 Príomhghníomhaireacht 
PRÍOMHGHNÍOMHAIREACHT 

Síniú:  Dáta:  

Ainm priontála:  

Seasamh a bhí i seilbh:  

Ríomhphost:  

Ar son agus thar 

ceann: 

 

Tábla 19 .0 

19.2 Páirtí/Páirtithe Eile 
PÁIRTÍ EILE 

Síniú:  Dáta:  

Ainm priontála:  

An post a bhí i seilbh;  

Ríomhphost:  

Ar son agus thar 

ceann: 

 

Tábla 19.1 

 

PÁIRTÍ EILE 

Síniú:  Dáta:  

Ainm priontála:  

An post a bhí i seilbh;  

Ríomhphost:  

Ar son agus thar 

ceann: 

 

Tábla 19.2  
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Ráiteas na nOifigeach Cosanta Sonraí 
 

Tá an Ráiteas seo ar leithligh ón gComhaontú Comhroinnte Sonraí. Ceanglaítear leis an dlí é faoi 

alt 55(1)(d) den Acht um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, 2019. Ní mór do na hOifigigh 

Cosanta Sonraí i ngach Páirtí beartaithe an ráiteas seo a shíniú agus a chomhlánú sula gcuirtear 

an Comhaontú Comhroinnte Sonraí faoi bhráid an Aonaid Rialachais Sonraí um Chomhairliúchán 

Poiblí agus arís ag céim an fhorghníomhaithe. Foilseofar an ráiteas seo ar shuíomh gréasáin 

poiblí. 

 

Ní mór do na hOifigigh Cosanta Sonraí i ngach Páirtí beartaithe sa Chomhaontú Comhroinnte 

Sonraí seo a chinntiú: 

i. athbhreithniú déanta acu ar an gcomhaontú atá beartaithe, agus 
ii. sásta nach mbeadh sárú ar an dlí cosanta sonraí mar thoradh ar chomhlíonadh théarmaí 

an chomhaontaithe atá beartaithe, 
iii. sásta go bhfuil an comhaontú comhsheasmhach le hAirteagal 5(1) den GDPR 

 
 
Comhaontaíonn na Páirtithe leis seo a n-oibleagáidí de bhun an Chomhaontaithe Comhroinnte 
Sonraí seo maidir le haistriú sonraí pearsanta mar a thuairiscítear sa Chomhaontú Comhroinnte 
Sonraí seo. 
 

Ráiteas DPO na Príomhghníomhaireachta 
RÁITEAS OIFIGEACH COSANTA SONRAÍ PRÍOMHGHNÍOMHAIREACHTA  

Tá athbhreithniú déanta agam ar an gcomhaontú atá beartaithe 
 

☒ 

 Táim sásta nach sáródh comhlíonadh na bPáirtithe beartaithe 
téarmaí an chomhaontaithe atá beartaithe sárú ar an dlí um chosaint 
sonraí 

☒ 

Táim sásta go bhfuil an comhaontú comhsheasmhach le hAirteagal 
5(1) den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí 

☒ 

Síniú: Philip Bowler Dáta: 28/07/2022 

Ainm priontála: Philip Bowler 

Post: Oifigeach Cosaint Sonraí 

Ríomhphost: Philip.bowler@ntma.ie 

Ar son agus thar 
ceann: 

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta 

Tábla 19.2 
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Ráiteas DPO ó Pháirtí/Pháirtithe Eile 
 

RÁITEAS OIFIGIGH COSANTA SONRAÍ AN PHÁIRTÍ EILE 

Tá athbhreithniú déanta agam ar an gcomhaontú atá beartaithe 
 

☒ 

 Táim sásta nach sáródh comhlíonadh na bPáirtithe beartaithe 
téarmaí an chomhaontaithe atá beartaithe sárú ar an dlí um chosaint 
sonraí 

☒ 

Táim sásta go bhfuil an comhaontú comhsheasmhach le hAirteagal 
5(1) den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí 

☒ 

Síniú: Celyna Coughlan  Dáta: 28/07/2022 

Ainm priontála: Celyna Coughlan 

Post: Oifigeach Cosanta Sonraí 

Ríomhphost: dataprotection@enterprise.gov.ie 

Ar son agus thar 
ceann: 

Aire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta 

Tábla 19.3 
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RÁITEAS OIFIGIGH COSANTA SONRAÍ AN PHÁIRTÍ EILE 

Tá athbhreithniú déanta agam ar an gcomhaontú atá beartaithe 
 

☒ 

 Táim sásta nach sáródh comhlíonadh na bPáirtithe beartaithe 
téarmaí an chomhaontaithe atá beartaithe sárú ar an dlí um chosaint 
sonraí 

☒ 

Táim sásta go bhfuil an comhaontú comhsheasmhach le hAirteagal 
5(1) den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí 

☒ 

Síniú:  Caitriona McEvoy Dáta: 28/07/2022 

Ainm priontála: Caitriona McEvoy 

Post: Oifigeach Cosanta Sonraí 

Ríomhphost: dataprotectionofficer@agriculture.gov.ie 

Ar son agus thar 
ceann: 

Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara 
 

Tábla 19.3 

 


