
 
 

COSAINT SONRAÍ – RÁITEAS SONRACH PRÍOBHÁIDEACHAIS 
IARRATAÍ AR FHAISNÉIS AGUS ROCHTAIN AR DHOICIMÉID 

 

 
Baineann an ráiteas príobháideachais seo leis an bpróiseáil a dhéanann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) 
ar na sonraí pearsanta a thugann daoine aonair a líonann isteach an fhoirm theagmhála agus a 
roghnaíonn an catagóir 'ceisteanna ginearálta', nó a sheolann iarratas ar fhaisnéis, iarratas ar rochtain 
ar dhoiciméid, nó cumarsáidí eile chuig CIE.  
Tugtar cur síos ar an mbealach a dhéanann CIE do shonraí pearsanta a phróiseáil agus do 
phríobháideachas a chosaint thíos. 
Trí theagmháil a dhéanamh le CIE, tá tú ag toiliú le cleachtais sonraí a bhfuil cur síos déanta orthu sa 
ráiteas seo. 
 
Cé atá freagrach as do chuid sonraí a láimhseáil? 
Déantar oibríochtaí próiseála sonraí a bhaineann le hiarrataí ar fhaisnéis nó rochtain ar dhoiciméid 
faoi chúram Cheann na Seirbhíse Dlí, is é sin an rialaitheoir sonraí. 
 
Cén fáth a mbailímid do chuid sonraí? 
Is é is cuspóir do phróiseáil do chuid sonraí ná freagairt go tapa agus go sásúil do na hiarratais uile ar 
fhaisnéis/rochtain ar dhoiciméid a sheol daoine den phobal chuig an gCúirt, nó freagairt do dhaoine 
den phobal a thug faisnéis don Chúirt ar bhonn deonach. Bailímid an seoladh IP freisin chun 
dlisteanacht na hiarrata agus slándáil faisnéise a áirithiú. 
 
Céard iad na rialacha a rialaíonn úsáid do chuid sonraí? 
Is é an creat dlíthiúil atá i bhfeidhm sa Chúirt chun sonraí pearsanta a phróiseáil ná Rialachán (AE) 
2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le 
daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí 
agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.  
Déileálfar le hiarratais ar fhaisnéis agus ar dhoiciméid i gcomhréir le hAirteagal 15 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, Airteagal 42 maidir leis an gCairt um Chearta Bunúsacha agus 
Cinneadh CIE Uimh. 12-2005 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir le rochtain poiblí ar dhoiciméid CIE, 
arna leasú tuilleadh leis an gCinneadh CIE Uimh. 14-2009. 
 
Cé na sonraí pearsanta a bhailímid? 
Ainm agus sloinne, seoladh ríomhphoist, inscne, náisiúntacht agus aon sonraí pearsanta eile a 
thograíonn tú a roinnt linn agus a dtoilíonn tú lena bpróiseáil. 
 
Cé aige a bhfuil rochtain ar na sonraí agus cé leis a nochtfar iad? 
Tá rochtain ar shonraí pearsanta ag foireann Sheirbhís Dlí na Cúirte agus is iadsan a ndéanfaidh do 
shonraí pearsanta a phróiseáil de réir an phrionsabail 'ar bhonn riachtanais eolais'. D’fhéadfaí na 
sonraí a chomhroinnt le ranna eile na Cúirte má mheastar gur gá chun freagra a thabhairt ar d’iarratas 
(mar shampla, roinn eile den Chúirt atá inniúil den ábhar atá luaite san iarratas).  
D’fhéadfaí do shonraí pearsanta a chur ar aghaidh chuig faighteoirí eile: iniúchóirí inmheánacha 
agus/nó seachtracha, stiúrthóireacht aistriúcháin na Cúirte (má theastaíonn aistriúchán), an tOifigeach 
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Cosanta Sonaí, an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí, agus/nó an tOmbudsman má dhéanann tú 
gearán nó institiúid nó comhlacht eile de chuid an Aontais. 
 
Conas a chosnaímid na sonraí ar mhí-úsáid nó ar rochtain neamhúdaraithe? 
Déanaimid na sonraí atá againn fút a stóráil go sábhailte i lárionad sonraí na Cúirte, atá lonnaithe i 
Lucsamburg. Dá bhrí sin, cumhdaítear tú leis an iliomad beart atá déanta againn chun infhaighteacht, 
sláine agus rúndacht ár sócmhainní leictreonacha féin a chosaint. 
Tá rochtain ar shonraí pearsanta teoranta do ghrúpa úsáideoirí ar leith. Deonaítear cearta rochtana ar 
bhonn riachtanais, agus cuirtear ról, post agus cúraimí an duine lena mbaineann san áireamh. Déantar 
na cearta sin a nuashonrú go leanúnach de réir mar a thagann athrú ar thascanna foirne.  
Tá freagracht fhoriomlán ar Ardrúnaí CIE as na rialacha maidir le cearta rochtana a chur chun feidhme 
agus as na rialacha maidir le cosaint sonraí a chomhlíonadh, ach tá freagracht sna réimsí sin tarmligthe 
aige chuig eintitis éagsúla.  
Déanann Oifigeach Slándála Faisnéise CIE a áirithiú go gcuirtear ár mbeartas slándála faisnéise chun 
feidhme mar is ceart agus go ndéantar na seiceálacha gaolmhara a thástáil ar mhaithe le 
héifeachtúlacht.  
 
Cá fhad a choinneoimid do shonraí? 
Léirscriosfar do shonraí pearsanta ó chlár ECA-INFO cúig (5) bliana tar éis an dáta ar a chuir tú 
d’iarratas isteach. 
 
Cé na cearta atá agat? 
Tá do chearta i leith sonraí pearsanta leagtha amach in Airteagail 17 go 24 de Rialachán (AE) 
2018/1725. 
Tá sé de cheart agat rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta agus iad a cheartú gan mhoill má tá sé 
míchruinn nó neamhiomlán.  
Faoi choinníollacha áirithe, tá sé de cheart agat a iarraidh go ndéanfar do shonraí pearsanta a 
léirscriosadh nó srian a chur lena n-úsáid. I gcás inarb infheidhme, tá sé de cheart agat agóid a 
dhéanamh in aghaidh próiseáil do shonraí pearsanta, ag tráth ar bith, ar fhorais a bhaineann le staid 
ar leith, agus tá an ceart agat chun iniomparthacht sonraí. 
Is féidir leat a iarraidh go ndéanfar aon athruithe ar shonraí pearsanta a chur in iúl, a mhéid is féidir, 
do na páirtithe eile a bhfuil do shonraí tugtha dóibh. 
Déanfaimid machnamh ar d’iarratas, glacfaimid cinneadh agus cuirfimid fógra chugat gan mhoill agus 
ar chaoi ar bith laistigh d’aon mhí amháin agus an t-iarratas faighte againn. Féadfar síneadh dhá mhí 
eile a chur leis an tréimhse sin i gcás inar gá. 
Is féidir do chearta a chur i bhfeidhm trí theagmháil a dhéanamh leis an rialaitheoir sonraí, trí úsáid a 
bhaint as an bhfaisnéis teagmhála thíos. 
 
Cé leis ar cheart duit teagmháil a dhéanamh má tá aon cheist nó gearáin agat? 
Is é an rialaitheoir sonraí an pointe teagmhála tosaigh ag eca-info(at)eca.europa.eu. 
Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait nó más mian leat gearán a dhéanamh maidir le próiseáil do 
shonraí pearsanta, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh freisin leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. 
Cúirt Iniúchóirí na hEorpa 
Oifigeach Cosanta Sonraí 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUCSAMBURG 
Ríomhphost: eca-data-protection(at)eca.europa.eu 
 
Tá sé de cheart agat freisin gearán a dhéanamh, ag am ar bith, leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint 
Sonraí (edps(at)edps.europa.eu) maidir le próiseáil do shonraí pearsanta. 


