
 

 

Nóta Príobháideachta do Scoláirí 

 

Teastas Críochnaithe na Sraithe Sóisearaí i bhfianaise cealú scrúduithe 

na Sraithe Sóisearaí 2020 

 Cuspóir 

 Na cuspóirí a bhaineann le próiseáil do chuid sonraí ag an Roinn: 
 

 Teastais Críochnaithe a phróiseáil agus a sholáthar go leictreonach do scoileanna/lárionaid 
oideachais do gach scoláire chun dul chun cinn ón dara leibhéal chuig fostaíocht, 
breisoideachas agus ardoideachas a éascú, i bhfianaise cealú scrúduithe na Sraithe 
Sóisearaí agus Próifílí Gnóthachtála na Sraithe Sóisearaí gaolmhara mar thoradh ar 
phaindéim Covid19. 

 Soláthar todhchaí ar chóipeanna de Theastais do scoláirí ar iarratas. 

 Litreacha dearbhaithe do scoláirí ar iarratas sula ndéantar Teastas Críochnaithe a sholáthar. 

 Chun críocha Taighde agus Staidrimh ag an Roinn agus ag CSS. 
 

 Bunús dlithiúil 

Airteagal 6(1)(e) den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (2016/679) agus Alt 38 den 

Acht um Chosaint Sonraí, 2018 a bhfuil Alt 7(1) den Acht Oideachais 1998 mar bhonn leis. 
 

 Foinse 
 

 Scoileanna agus lárionaid oideachais eile le scoláirí atá iontráilte don tSraith Shóisearach 
2020 (Ionaid Breisoideachais agus Oiliúna, coláistí príobháideacha agus institiúidí agus 
foinsí eile neamh-státmhaoinithe).  

 PPOD – An Bunachar Sonraí ar Líne d’Iar-Bhunscoileanna (An Roinn Oideachais)  

 JCAD – Bunachar Sonraí um Measúnú na Sraithe Sóisearaí (An Roinn OIdeachais) 

 Bunachar Sonraí Choimisiúin na Scrúduithe Stáit 

 Catagóirí is ábhar do na sonraí 

 Scoláirí a bhí iontráilte do tSraith Shóisearach 2020/ scrúduithe Teastais  

 Catagóirí sonraí pearsanta 

 Ábhar 

 Leibhéal Ábhair 

 Gearrchúrsa 

 Aonad Foghlama Tosaíochta 

 Uimhir Rolla na Scoile 

 Uimhir Aitheantais Dalta na Roinne 

 Bliain 

 Dáta Breithe 

 Sloinne 

 Céadainm 

 UPSP 

 Seoladh 

 Uimhir Scrúdaithe an Teastais Shóisearaigh 

 

 

  



 

 

Próiseáil Breise 

Má bhíonn sé i gceist ag an Roinn tuilleadh próiseála a dhéanamh ar do shonraí ar chúis seachas 

na cúiseanna atá liostaithe thuas, cuirfidh an Roinn aon eolas ábhartha ar fáil duit faoin 

ngníomhaíocht phróiseála agus do chearta cosaint sonraí sula ndéantar tuilleadh próiseála. 

Roinnt Sonraí 
Is féidir sonraí a roinnt le: 
 

 Coimisiún na Scrúduithe Stáit, chun taifead a choinneáil de dheimhnithe a bronnadh agus chun 

críocha staidrimh. 

Tréimhse Stórála 

 Nuair a bhíonn an Teastas Críochnaithe curtha ar fáil do gach scoláire, coimeádfaidh an 
Roinn cóip den Teastas iomlán do gach scoláire ar feadh tréimhse 100 bliain.  

 Na sonraí le bheith bréagainmnithe nuair a sholáthraítear Teastais agus iad le húsáid in 
anailís staitistiúil. Ní úsáidfidh an Roinn aon sonraí inaitheanta aonair ach chun cóipeanna de 
theastais daoine aonair a sholáthar, ar iarratas. 

Coinnítear na sonraí ar mhaithe le leas an phobail chun críche taighde, staire agus cartlainne. 

 

 Triú Tír 

 

Ní aistrítear na sonraí lasmuigh d’Éirinn. 

 

 Cearta Ábhar Sonraí 

Téigh chuig https://www.education.ie/ga/The-Department/Data-Protection/Information.html chun eolas a 

fháil faoi do cheart sonraí a rochtain. 

 

Féadfaidh tú do cheart a fheidhmiú freisin maidir le do chuid sonraí a cheartú, iarracht a dhéanamh 

srian a chur ar an tslí a bhféadtar iad a phróiseáil nó cur i gcoinne an tslí ar féidir iad a phróiseáil. Ní 

bhainfear úsáid as do chuid sonraí do chinnteoireacht nó próifíliú uathoibrithe, féach 

https://www.dataprotection.ie/en/individuals/rights-individuals-under-general-data-protection-regulation  do 

Threoir an Choimisinéara um Chosaint Sonraí maidir le Cearta Ábhar Sonraí. 

B’fhéidir nach mbeidh an Roinn in ann aontú le d’iarratas ar scriosadh má bhíonn do chuid sonraí faoi 

réir Acht na Cartlainne Náisiúnta 1986 agus nach ndearnadh aon ordú an chatagóir sonraí seo a 

dhiúscairt faoin Acht sin, féach treoir ón gCartlann Náisiúnta. 

https://www.nationalarchives.ie/wp-content/uploads/2019/03/20190309Guidance-

Note_GDPR_V4.pdf  

Tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir um Chosaint Sonraí, féach le do thoil  

www.dataprotection.ie  

Tá eolas breise maidir le húsáid sonraí ag an Roinn ar fáil sna Ceisteanna Coitianta ar an  PPOD atá 
ar fáil ag https://www.education.ie/ga/The-Department/Data-Protection/FAQ.html 

 Sonraí Teagmhála 
Is í an Roinn Oideachais an rialaitheoir sonraí do phróiseáil do chuid sonraí. Má tá aon cheist agat 
maidir leis seo is féidir leat teagmháil a dhéanamh le CAP_Helpdesk@education.gov.ie.  

Is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí na Roinne trí r-phost a sheoladh chuig 

dpo@education.gov.ie nó sa phost chuig An Roinn Oideachais, An tAonad um Chosaint Sonraí, Baile 

Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659. 
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