Beartas Príobháideachais Scéim Foláirimh na Seanóirí (SFS)
(Eagraíochtaí)
Baineann le do phríobháideachas dúinn. Tá d’fhaisnéis phearsanta a chosaint ar cheann dár
dtosaíochtaí is airde.
Iarrtar ort ár mBeartas Príobháideachais a léamh. Mínítear ann conas a
bhaileoidh agus a úsáidfidh Pobal/SFS d’fhaisnéis phearsanta.
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1. Réamhrá
Is eol dúinn anseo ag Pobal/SFS go mbíonn aird agat ar conas a úsáidtear d’fhaisnéis phearsanta
agus is mór againn go bhfuil muinín agat asainn é sin a dhéanamh go cúramach agus go stuama. Tá
an Beartas seo in ainm is cabhrú leat tuiscint a fháil ar conas a bhailímid agus a úsáidimid d’fhaisnéis
phearsanta. Is mian linn go ndéanfaidh tú cinntí feasacha nuair a úsáideann tú ár láithreáin
ghréasáin agus aon ghnéithe orthu, clárúchán agus iarratas/tuairisceáin rannpháirtí a chomhlánú san
áireamh. Baineann an Beartas seo le gach leathanach ar ár láithreáin ghréasáin agus aon limistéir
ina dteastaíonn clárú.
2. Cén fhaisnéis a bhailíonn Pobal/SFS fúm?
I measc na faisnéise a bhailímid, d’fhéadfadh ainm, sonraí teagmhála (uimhreacha gutháin, seoltaí
ríomhphoist, uimhreacha facs) uimhreacha tagartha cánach, sonraí bainc agus sonraí eagraíochta
agus cistithe d’eagraíochta a bheith i gceist.
3. Conas a bhailíonn agus a phróiseálann Pobal/SFS m’fhaisnéis phearsanta?
Próiseálaimid d’fhaisnéis ar an mbealach a leanas: Úsáidimid sonraí a liostaítear thuas sa phróiseas
clárúcháin chun an Scéim SFS a chur i bhfeidhm agus chun an táillí riaracháin a íoc leat.
4. Cad a dhéanfaidh Pobal/SFS le m’fhaisnéis phearsanta?
Roinnfidh Pobal/SFS sonraí teagmhála d’eagraíochta leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil agus le córas ar líne SFS le haghaidh na soláthraithe Trealaimh mar chuid de ghnáthoibriú na
scéime. Féadtar d’ainm agus sonraí cistithe a sholáthar don phobal ar láithreán gréasáin na Roinne
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.
Ní choimeádfar do shonraí níos faide ná mar is gá don chuspóir dá mbailíodh iad agus déanfar iad a
dhiúscairt nuair nach bhfuil siad ag teastáil a thuilleadh ar mhaithe le feidhmiú éifeachtach na scéime.
Beidh modh an diúscartha in oiriúint d’íogaireacht na sonraí, ar nós stiallta i gcás sonraí de láimh
agus athfhormáidiú nó forscríofa i gcás sonraí leictreonacha.
5. Conas a choimeádann Pobal m’fhaisnéis phearsanta sábháilte?
Táimid tiomanta go daingean chun do rúndacht a chosaint agus chun d’fhaisnéis phearsanta a
chosaint. Tá na cosaintí cuí i bhfeidhm ag Pobal/SFS lena chinntiú nach mbíonn rochtain ach acu
siúd óna dteastaíonn sé chun tabhairt faoina bhfeidhmeanna ar do shonraí pearsanta. Stóráiltear na
sonraí go léir sa phróiseas cláraithe ar thairseach shlán. I measc na rialuithe a úsáidimid ar fud ár
mbonneagair ar líne go léir, tá an méid a leanas:




Slándáil dhaingean agus ilsrathaithe freastalaithe agus feidhmchlár;
Sraith iolrach de bhallaí inmheánacha agus seachtracha dóiteáin a chosnaíonn ár
dtimpeallachtaí ar líne;
Athbhreithnithe rialta ar ár gcleachtais slándála agus ár nuashonruithe teicneolaíochta;




Criptiú Sraith Soicéad Slán (SSL) 128 giotán a úsáid chun an fhaisnéis a úsáid a sheolann tú
nó a fhaigheann tú ónár láithreáin shlána;
Logáil isteach chriptithe pasfhocail chuig láithreán gréasáin Pobal/SFS chun cabhrú le cosaint
a dhéanamh i gcoinne rochtain neamhúdaraithe a fháil ar do shonraí.

Maidir le haon chuid de d’fhaisnéis a choimeádtar i bhformáid chruachóipe; tá caighdeáin i bhfeidhm
ag Pobal a chosnaíonn sonraí pearsanta ó rochtain neamhúdaraithe nuair atá siad á n-úsáid agus á
stóráil agus chomh maith leis sin, chun cosaint a dhéanamh i gcoinne milleadh, leasú nó
caimiléireacht gan chuimhneamh. Coimeádtar sonraí pearsanta de láimh go slán i gcaibinéid faoi
ghlas, seomraí faoi ghlas nó i seomraí ar a bhfuil rochtain theoranta nó shrianta.
Chomh maith leis sin, cuireadh oiliúint um chosaint sonraí inmheánacha ar chomhaltaí foirne uile
Pobal/SFS a chinntíonn gurb eol dóibh agus go gcomhlíonann siad an reachtaíocht um Chosaint
Sonraí. Bíonn an bailiú, láimhseáil agus stóráil sonraí go léir faoi réir na bhforálacha a chuimsítear sa
Bheartas foriomlán um Chosaint Sonraí atá ar fáil ar líne ag
https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Data-Protection-Policy%20Pobal.pdf
Féadtar iarraidh ar chóip de Bheartas um Chosaint Sonraí Pobal trí theagmháil a dhéanamh le Pobal
ag an seoladh thíos.
Ceanglóidh Pobal ar gach eagraíocht agus soláthraí trealaimh chun forálacha na nAchtanna um
Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003 a chomhlíonadh nuair a dhéanann siad sonraí pearsanta a bhailiú,
a láimhseáil agus a stóráil a chuirtear ar fáil trí sholáthar, bainistiú agus riar na Scéime SFS.

6. Do cheart rochtana agus ceartaithe
Tá tú i dteideal fios a bheith agat ar an bhfaisnéis arb ann di fút féin agus chun an fhaisnéis sin a
athbhreithniú a bhailigh Pobal/SFS. Tar éis iarratas scríofa a dhéanamh agus tar éis d’aitheantas a
fhíorú go sásúil, tá tú i dteideal an mhéid a leanas a fháil:
(a) Cóip de na sonraí;
(b) Cur síos ar na cuspóirí dá gcoimeádtar na sonraí;
(c) Cur síos orthu siúd ar féidir na sonraí a nochtadh dóibh; and
(d) Foinse na sonraí, mura dtiocfadh sin salach ar leas an phobail.
Tabhair faoi deara, le do thoil, ní áirítear leis an gceart rochtana seo ceart chun sonraí pearsanta a
fheiceáil faoi dhuine aonair eile, gan toiliú an duine eile sin a fháil.
7. Athruithe ar an mBeartas Príobháideachais SFS seo
Féadfaimid an Beartas seo a nuashonrú ó thráth go chéile. Cuirfimid dáta an leagain nua i gcónaí
san áireamh ionas gurb eol duit cathain a thit athrú amach.
8. Teagmháil a dhéanamh le Pobal/SFS
Má bhíonn aon cheisteanna agat faoinár mBeartas Príobháideachais nó faoi na sonraí atá á
gcoimeád againn fút nó más mian leat a chinntiú go bhfuil na sonraí atá againn fút cruinn agus
cothrom le dáta i gcónaí, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn ag:
An tOifigeach um Chosaint Sonraí
Faoi chúram Rúnaí na Cuideachta
Pobal
Teach Holbrook
Sráid Holles
Baile Átha Cliath 2
Guthán: 01 5117133 nó seol ríomhphost chugainn ag mcconnolly@pobal.ie
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