


Clár an chruinnithe
• Cad é RGCS
• Cearta an Duine
• Iarratais ar Shonraí
• Sárú Sonraí
• Príobháideachas Incheaptha



Cad í Cosaint Sonraí?

• “Ta an ceart ag gach duine go mbeidh sonraí pearsanta maidir leis/léi cosanta” Alt 8 Cairt

Bhunceartanna an AE

• Suíonn dlíthe cosanta sonraí taobh le dlíthe seanbhunaithe a bhaineann le cearta an duine aonair

do phríobháideacht atá aitheanta mar cheart bunúsach bunreachtúil faoi dhlí na hÉireann.

• Bunaíodh an dlí cosanta sonraí chun bonn dleathúil a chur le próiseáil sonraí tri chreatlach a

sholáthar d’eagraíochtaí sonraí a phróiseáil ar bhealach cothrom.

• Tugann sé na huirlisí chomh maith do dhaoine aonair a mbuncheartanna agus a saoirsí a chosaint

trí chinntiú go bhfuil meas á léiriú ag na heagraíochtaí a phróiseálann a sonraí

Cén fáth go bhfuil sí chomh tábhachtach do scoileanna?



Tá sé tábhachtach go dtuigfidh gach scoil go bhfuil

éabhlóid i gcónaí ar reachtaíocht cosanta sonraí agus nach

mór do scoileanna

• a mbeartais
• a nósanna imeachta
• a gcleachtais san ionad oibre
• a módúil oiliúna
• a gconarthaí
• a gcultúr

a athbhreithniú go rialta chun a cinealácha athruithe a

leanas a chur san áireamh.



Bígí airdeallach ar:

• An Acht um Chosaint Sonraí 2018 & Aon Ionstram Reachtúil faoin Acht

• Treoir agus Cóid Chleachtais ón gCoimisinéir CS nó Údaráis Mhaoirseachta

• Aiseolas ó pháirtithe leasmhara (Daltaí, Tuistí, Aontais srl.)

• Athbhreithnithe agus leasuithe le soláthraithe tríú páirtí (Aladdin,VSware srl)

• Reachtaíocht earnáilsonrach, ciorcláin srl.
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Téarmaí GDPR
• Rialaitheoir Sonraí Cinneann sé críocha agus bealaí chun sonraí a phróiseáil (I 

gcomhthéacs scoile is é an BOM NÍ an Príomhoide a chinneann seo)

• Próiseálaí Sonraí Conradh ag scoil le heagraíocht eile chun sonraí a phróiseáil (Sa 
scamall VSWare, Aladdin srl. nó easypayments, cuntasaíocht, párolla srl).
Athbhreithniú ar chonarthaí RGCS riachtanach BREXIT!!

• Sonraí pearsanta Aon eolas a bhaineann le duine BEO sainaitheanta ar féidir é/í a 
aithint trí ainm, uimhir aitheantais, chónaí, nó fachtóirí eile ar nós aicme shóisialta, 
chultúrtha, meabharshláinte srl.

• Próiseáil Aon rud a dhéantar le sonraí (bailiú, taifeadadh, úsáid, rochtain srl)
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Ról Lucht Foirne na Scoile

C

• Airíoch-Slándáil fhisiciúil an fhorgnimh (nach féidir le daoine neamhúdaraithe teacht isteach). 
Smaoinigh ar glasanna, doirse, soilsiú slándála srl. nuair a thugtar faoi mheasúnú príobháideachais.

• Rúnaithe srl. Bí amhrasach i gcónaí, deimhnigh céannacht roimh aon eolas a nochtadh (Gan 
Eisceacht).

• Cinntigh go bhfuil teidlíocht bhailí, dleathúil ag an iarrathóir roimh eolas a thabhairt. Má bhíonn amhras
ann iarr orthu an t-iarratas a chur i scríbhinn agus lorg comhairle ó do bhainisteoir líne.

• Ba chóir go léireodh cultúr iomlán na scoile meas ar phríobháideachas agus feasacht ar phrionsabail
bhainistíochta eiticiúla an Eolais. 

• Ba chóir don fhoireann bhainistíochta - iniúchadh ar chomhlíonadh a dhéanamh go rialta.

Tá ról ag gach duine sa scoil



Eolas a Roinnt

• Roinntear eolas ar “Bhonn Riachtanais Eolais” (Need to Know)

• Níor cheart d’éinne breathnú ar an bprionsabal seo mar mhasla dá stádas gairmiúil. 

• Níl ann ach a bealach ina chomhlíonann an riarthóir sonraí a dhualgas do dhaoine is ábhar do 

shonraí de réir an dlí

• Chun a chinntiú nach gcuirtear achomhairc, cásanna cúirte, fiosriúcháin dlíthiúla srl i mbaol.

• Ba chóir go mbeadh smachtanna araíonachta i gceist má bhíonn sáru ar chleachtais cosanta sonraí. 

É sin a chur in iúl go soiléir le gach ball foirne agus boird. (Cinneadh an Choimisinéara Cosanta Sonraí)
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Forléargas ar RGCS

• “Comhlíonadh a Léiriú”

• Prionsabail Thrédhearchachta & Chuntasachta

• Cearta breisithe

• Mí amháin

• Ceanglais leathna taifeadaithe (Alt 30)

Tógáil ar Achtanna Cosanta Sonraí 1998 & 2003. 

Presenter
Presentation Notes
Tá freagracht ar an Scoil “Comhlíonadh a LéiriúBreis béime ar phrionsabail Thrédhearchachta & ChuntasachtaCearta breisithe don Abhár Sonraí (Rochtain, gearán a dhéanamh, ceart bheith dearmadta srl.)Frámaí ama níos giorra chun déileáil le hiarratais ó 40 lá go Mí amháin



Forléargas ar RGCS

• Measúnú Tionchair (DPIA)

• Príobháideachas incheaptha i gcórais (Privacy by design)

• Sárú cosanta sonraí a thuairisciú don choimisinéir (72) uair.

• Toiliú/Cead

CM

Presenter
Presentation Notes
Ceanglas Measúnaithe Tionchair Cosanta Sonraí a dhéanamh (DPIA)�Go mbeidh Príobháideachas incheaptha i gcórais (Privacy by design) Ceanglas beartais a leasú chun é seo a bhaint amachCeanglas sárú cosanta sonraí a thuairisciú don choimisinéir laistigh de 72 uair.Ceanglais bhreisithe maidir le toiliú (Soiléir, gan aon bhrú ar an duine, cosc ar ‘tic boxes’, is féidir toil a tharraingt siar aon uair srl.)



Cearta & Cúiteamh

• Ceart don duine cúiteamh a lorg ar shárú

• Fineálacha Méadaithe

Tosaíonn cúiteamh sa Chúirt Cuarda ag €15,000

Ní gá dochar a chruthú
Is leor go raibh sárú ann

CM

Presenter
Presentation Notes
Fineálacha Méadaithe i gcás neamhchomhlíonta - i gcomhréir le tionchair an Sáraithe.



“Ní tharlóidh se domsa!”
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Prionsabail RGCS :

• Dleathúil, Cothrom agus Trédhearcach

• Teoranta don chuspóir

• Íoslaghdú Sonraí

CM

Presenter
Presentation Notes
Teoranta don chuspóir ar bailíodh na sonraí.�Ní féidir breis próiseála a dhéanamh gan toiliú nó gan bunús dlíthiúil. Mar shampla má tá eolas vaicsínithe ag scoil. Níor cheart iad a thabhairt son FSSÍoslaghdú Sonraí - Ná bailigh sonraí nach bhfuil de dhíth (m.s. Uimhir pps ag tús an phróisis iontrála)



Prionsabail RGCS:
• Cruinn

• Coinneáil

Ceisteanna: - Nuair a fhágann dalta?
- CVs srl ó dhaoine nach bhfuair post?
- Cosaint Leanaí?

• Stóráil

CM

Presenter
Presentation Notes
Cruinn - Ceartaigh gan mhoill má aimsítear mí-chruinneas.– Gan iad a choinneáil níos faide ná a theastaíonn (Nótaleabhair Múinteoirí??? – Ríomhairí (an bhfuil criptiú i gceist –Cófraí faoi ghlas? – Triú Páirtí?)Ní mór do scoileanna measúnu a dhéanamh air seo agus beartas a chumadh trí phróiseas comhairliúcháin.� I gcás tríú páirtí, cinntigh go bhfuil comhlíonadh RGCS agus é i scríbhinn sa chomhaontú seirbhíse. (VSWare, Aladdin, Easypayments srl.)



Tréimhsí Coinneála
www.foras.ie

https://www.foras.ie/polasaithe/


Cearta daoine lena mbaineann sonraí

• Gearán a dhéanamh le hÚdarás Maoirseachta
• Rochtain
• Míchruinneas ceartaithe
• Bheith Dearmadta
• Próiseáil Srianta
• Iniomparthacht Sonraí (Tugtha i bhfoirm so-léite)

CM

Ceart

Presenter
Presentation Notes
Gearán a dhéanamh le hÚdarás MaoirseachtaCead próiseáil a shrianadh – A rá is féidir mo shonraí a úsáid don chusóir seo ach ní do sin.Iniomparthacht Sonraí (Tugtha I bhfoirm so-léite)Nach meidh ar an duine bogearra speisialta a cheannach.Ceann sa bhreis : Cur i gcoinne “próifíliú nó cinnteoireacht uathoibríoch”



ALT 6 Próiseáil Dhlíthiúil

• Ní féidir le scoileanna sonraí a phróiseáil mura bhfuil bonn
dlíthiúil ann
• Reachtaíocht, ciorcláin na Roinne srl. 
• Ná braith ar toiliú i gcónaí. 

• ALT 9&10 RGCS- Próiseáil catagóirí speisialta sonraí.

CM

Presenter
Presentation Notes
(Mínigh go soiléir an bonn dlíthiúil ar a bhfuil tú ag próiseáil agus na críocha atá i gceist)Má tá ceanglas de réir an dlí ann ní lorgaíonn tú toiliú (Tuairisc go TUSLA, Tuairisc >20 as láthair srl)Rialacha faoi leith chun déileáil le próiseáil catagóirí speisialta sonraí. Sonraí leighis, claonadh gnéasach, ball de ghrúpa mionlaigh, reiligiún claon polaitíoch



Rudaí praiticiúla

• Seoladh ríomhphoist scoile
• Má tá tú ag seoladh cáipéis íogair/leochaileach
• Seoladh ríomhphoist bailí/ceart
• Ceangaltáin
• Ná húsáid ríomhaire glúine, taibléad, fón pearsanta
• Criptiú

do scoileanna / mhúinteoirí

Presenter
Presentation Notes
Bíodh seoladh ríomhphoist scoile agat agus ná húsáid seoladh pearsanta ríamh d’obair scoile - Athraigh an pasfhocal go rialtaMá tá tú ag seoladh cáipéis íogair, smaoinigh ar an rphost a chosaint le pasfhocalCinntigh gur seoladh ríomhphoist bailí/ceart atá ann go háirithe má ta tú ag freagairt rphoist.Ná híoslódaigh ceangaltán i rphost nach bhfuil tú ag súil leisNá húsáid ríomhaire glúine, taibléad, fón pearsanta le haghaigh obair scoile. Bí cinnte go bhfuil criptiú déanta.



• Tiomántáin shoghluaiste
• Grúpaí Whatsapp. 
• Aladdin/VSware
• Nótaí a choinneáil
• BCC seachas cc i gcónaí
• Bí cúramach leis an bhFótacóipeoir!
• Léigh agus athléigh polasaí príobháideachta na scoile

Rudaí praiticiúla
do scoileanna / mhúinteoirí

Presenter
Presentation Notes
Na húsáid USBanna ná tiomántáin shoghluaiste chun sonraí a iompar/aistriú Usáid áis criptithe Dropbox srlGrúpaí Whatsapp. An-dáinséarach. Ná húsáid ríamh chun daltaí ná éinne eile a phlé. Úsáid shóisialta amháin más féidir.Úsáid do shonraí Aladdin/VSware féin amháin agus logáil amach i gcónaíÚsáid córas oifigiúil na scoile chun nótaí a choinneáil ar iompar srl. Seachain post-its srl.BCC seachas cc I gCÓNAÍBí cúramach leis an bhFótacóipeoir!Léigh agus athléigh polasaí príobháideachta na scoile



D'ainneoin a gceaptar go coitianta

• “Caithfidh tú toiliú a fháil gach uair is mian leat grianghraf de 
dhalta a fhoilsiú”

• “Ní féidir leat do ríomhaire glúine oibre a thógáil lasmuigh den 
láthair a thuilleadh”

Presenter
Presentation Notes
Deir rialacháin GDPR gur gá ‘soiléireacht agus cuntasacht’ a bheith ann maidir leis an mbealach a dhéantar sonraí a phróiseáil. Má luann d’fhoirmeacha toilithe reatha na húsáidí féideartha go léir don ghrianghraf, agus roghanna éagsúla tugtha faoi cén áit is féidir é a fhoilsiú agus ma bhíonn sé soiléir gur féidir toiliú le húsáid an ghrianghraif sin a aistarraingt ag am ar bith, is leor é sin.Fad is a bhfuil bearta slándála cearta i bhfeidhm, lena n-áirítear bogearra frithvíreas cothrom le dáta á úsáid, an leibhéal cuí criptithe agus úsáid pasfhocail atá láidir go leor agus neamhroinnte, níor cheart gur fadhb é seo.



Toiliú

• Brú

• Níl aon reachtaíocht in Éirinn maidir le haois toilithe i dtaca le 
cosanta sonraí ach comhairliúchán críochnaithe le déanaí

• Moltaí ag teacht go luath

T

Presenter
Presentation Notes
Ní féidir toil a thabhairt má bhíonn brú i gceistI dtíortha eile cuirtear leas an pháiste san áireamh ceana féin.Prionsabal: Má tá an páiste aibí go leor chun an cás/comhthéacs/impleachtaí a thuiscint. Cuirfear a thuairimí san áireamh.



Iarratais ar Shonraí

• Mí ó dháta an iarratais. Fiú le linn saoire.
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Táillí

Comhairle

• Ní féidir diúiltiú (Coimisinéir Cosanta Sonraí)

• Ní féidir sonraí daoine eile a thabhairt le haon iarratas.

Presenter
Presentation Notes
Faoi RGCS ní féidir táille a ghearradhLORG COMHAIRLE ÓN gCOMHLACHT ÁRACHAIS i gcónaíNí féidir diúiltiú d’iarratas rochtana cuma cé chomh neamhfheiliúnach (Coimisinéir cosanta sonraí)Má diúiltíonn scoil, ní mór fáth an diúltaithe a thabhairt.Ní féidir sonraí daoine eile a thabhairt le haon iarratas.



Iarratais Ar Shonraí

• Má thagann litir ó dhlíodóir

• Litir údaraithe

• ID Fótóghrafach

T

Presenter
Presentation Notes
Má thagann litir ó dhlíodóir (ALARM BELLS) nó mór prótacal a bheith ag an scoil chun a chinntiú go seolann an dlíodóir litir údaráis sínithe móide caipéisí aitheantais a dhearbhaíonn céannacht a chliaint agus a dhearbhaíonn go bhfuil an dlíodóir ag gníomhú faoi údarás an chliaint.



Iarratais Ar Shonraí
Folú (Redaction) – Lorg comhairle i gcónaí
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Iarratais Ar Shonraí
Folú (Redaction) – Lorg comhairle i gcónaí

T



Sárú Sonraí
• Tarlóidh sé seo am éigin agus ní mór do scoil breathnú ar 

phrótacal agus ar a dualgais maidir le sárú.

• Comisinéir Cosanta Sonraí - laistigh de 72 uair

• Daoine lena mbaineann Sonraí (Data subjects) a chur ar an eolas

Presenter
Presentation Notes
Faoin GDPR ní mór an Comisinéir Cosanta Sonraí a chur ar an eolas laistigh de 72 uair i gcás gur dócha go bhfuil riosca ann do chearta agus saoirsí an duine mar thoradh ar an sárú. Ní mór do scoileanna Daoine lena mbaineann Sonraí (Data subjects) a chur ar an eolas má tá baol mór ann dóibh



Príobháideachas Incheaptha

T

Cad é?
Cén fáth?

• Rioscaí a íoslaghdú
• Próiseáil Mhídhleathach a chosc

Measúnú Tionchair

• Mónatóireacht ar áiteanna poiblí (CCTV)

Presenter
Presentation Notes
Ní mór príobháideachas a bheith chun tosaigh i ngach gníomhaíocht a dhéanann an scoil agus é tógtha isteach sa chóras.Measúnú Tionchair ag teástáil go háirithe:Nuair a bhíonn measúnú leathan córasach bunaithe ar phróiseáil uathoibríoch ar bunPróiseáil leathan ar Shonraí Íogair a bhaineann le cionta agus ciontuitheMónatóireacht ar áiteanna poiblí (CCTV) Cuspóirí lena mbailítear físeáin – Má chuirim ceamara in áit áirithe cad iad na himpleachtaídon phríobháideachas?



Oifigeach Cosanta Sonraí - DPO

• Ní gá do scoileanna san earnáil dheonach

• Smaoinigh an ról a thabhairt do PC1 nó 2

T

Presenter
Presentation Notes
Ach is gá do ETB



Súil Siar

• Cad é RGCS
• Cearta an Duine
• Iarratais ar Shonraí
• Sárú Sonraí
• Príobháideachas Incheaptha




	Slide Number 1
	Clár an chruinnithe
	Cad í Cosaint Sonraí?
	Slide Number 4
	Bígí airdeallach ar:
	Téarmaí GDPR
	Ról Lucht Foirne na Scoile
	Eolas a Roinnt
	Forléargas ar RGCS
	Forléargas ar RGCS
	Cearta & Cúiteamh
	“Ní tharlóidh se domsa!”
	Prionsabail RGCS :
	Prionsabail RGCS:
	Tréimhsí Coinneála
	Cearta daoine lena mbaineann sonraí
	ALT 6 Próiseáil Dhlíthiúil
	Rudaí praiticiúla
	Rudaí praiticiúla
	D'ainneoin a gceaptar go coitianta
	Toiliú
	Iarratais ar Shonraí
	Iarratais Ar Shonraí
	Iarratais Ar Shonraí
	Iarratais Ar Shonraí
	Sárú Sonraí
	Príobháideachas Incheaptha
	Oifigeach Cosanta Sonraí - DPO
	Súil Siar
	Slide Number 30

