
 

 

 

Comhairliúchán Poiblí maidir le Timpeallacht Trasteorann:  

Cinneadh maidir le síneadh a chur le saolré oibríochtúil Stáisiúin Núicléacha 1 & 2 Doel, 

suite in aice le Calafort Antuairp, an Bheilg      

                                         

(Ráiteas Príobháideachais) 

  

Is í an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, an Roinn Rialtais atá freagrach as 

tithíocht agus uisce, rialtas áitiúil, oidhreacht, pleanáil fhisiceach agus spásúlachta agus 

réamhaisnéisiú aimsire. 

 

 

 

Tá an Roinn tiomanta do do phríobháideachas a chosaint agus a urramú. Mínítear sa ráiteas 

príobháideachais seo conas a phróiseálfaidh an Roinn, mar Rialaitheoir Sonraí, na sonraí 

pearsanta a chuireann na húdaráis phleanála ar fáil di i ndáil le haighneachtaí curtha faoi 

bhráid a n-údarás pleanála i rith an chomhairliúcháin phoiblí maidir leis na héifeachtaí 

trasteorann a d’fhéadfadh a bheith ag síneadh deich mbliana a chur le saolré oibríochta 

Stáisiúin Núicléacha Doel 1 & 2 agus oibreacha feabhais a bhaineann le sábháilteacht 

núicléach; conas a úsáidfear an fhaisnéis sin, na cearta a d’fhéadfá a fheidhmiú i ndáil le do 

shonraí pearsanta.  

 

Cén fáth a bhfuil do shonraí á bpróiseáil againn? 

Tá dualgas reachtúil ar údaráis phleanála, de réir Airteagal 132 (4) de Rialacháin um Pleanáil 

agus Forbairt 2001, arna leasú, dul i gcomhairle leis an Roinn maidir le haon aighneachtaí nó 



breathnóireachtaí faighte i rith an chomhairliúcháin phoiblí timpeallachta trasteorann seo 

agus áireofar anseo do shonraí pearsanta a bheith á gcur ar fáil ag an Roinn do na húdaráis 

phleanála. 

 

Déanfaidh an Roinn athbhreithniú ar d’aighneacht, an aighneacht a chuireann an t-údarás 

pleanála cuí ar fáil, d’fhonn a chinntiú go bhfuil an Roinn ar an eolas faoi na ceisteanna agus 

ábhair imní ar fad ar tarraingíodh aird orthu mar fhreagairt don chomhairliúchán poiblí 

timpeallachta trasteorann seo. Níl aon dualgas ar bhaill den phobal aighneacht nó 

breathnóireacht a chur faoi bhráid údarás áitiúil mar chuid den chomhairliúchán poiblí 

timpeallachta trasteorann seo.  

 

Ní fhoilseoidh an Roinn bhur n-aighneachtaí nó aon achoimre ar na haighneachtaí a fhaightear 

ó na húdaráis phleanála. Is féidir aighneachtaí a chur ar fáil faoi Acht um Shaoráil Faisnéise, 

2014. Féadfaidh an Roinn d’ainm, nó ainm na heagraíochta atá luaite in aon aighneacht curtha 

ar fáil faoin Acht SF a chur san áireamh.  Má chuirtear aon aighneachtaí ar fáil faoin Acht SF, 

ceilfear aon sonraí pearsanta breise, cosúil le sonraí teagmhála. Ní dhéanfaidh an Roinn do 

shonraí pearsanta a phróiseáil le haghaidh aon chríoch ach amháin an chríoch lenar bailíodh 

na sonraí. 

 

Próifíliú 

Ní úsáidfidh an Roinn aon sonraí pearsanta bailithe uait i ndáil le haighneachtaí déanta maidir 

leis an gcomhairliúchán poiblí seo chun críche cinnteoireacht nó próifíliú uathoibrithe. 

 

Dlíthiúlacht na próiseála 

Tá an phróiseáil seo ar do shonraí pearsanta dleathach faoi Airteagal 6 (1) (c) de na Rialacháin 

RGCS agus de réir Airteagal 132(4) de Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001, arna leasú. 

 

Próiseáil catagóirí speisialta sonraí pearsanta  

Faoi Airteagal 9(1) de na rialacháin RGCS, tá cosc ar phróiseáil sonraí pearsanta ina bhfuil eolas 

maidir le bunadh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creideamh reiligiúnach nó 

fealsúnach, nó comhaltas de cheardchumann, agus ar phróiseáil sonraí géiniteacha, sonraí 

bithmhéadracha chun críche duine dlítheanach a shainaithint go huathúil, sonraí maidir le 



sláinte nó sonraí a bhaineann le saol gnéis nó gnéaschlaonadh duine nádúrtha, ach amháin i 

gcás imthosca an-sonrach.  Dá réir sin, iarrann an Roinn ar dhaoine a bhfuil aighneachtaí á 

ndéanamh acu gan sonraí den chineál seo a áireamh ina n-aighneacht. 

Slándáil do shonraí pearsanta 

Tá bearta teicniúla agus eagraíochtúla cuí á gcur i bhfeidhm ag an Roinn chun d’fhaisnéis a 

chosaint ó rochtain neamhúdaraithe. D’ainneoin na n-iarrachtaí seo, áfach, níl aon bhearta 

slándála foirfe nó dothreáite, agus ní féidir ráthaíocht a thabhairt i gcoinne aon idircheapadh 

nó aon chineál eile mí-úsáide chomh fada is a bhaineann le haon mhodh tarchurtha sonraí. 

Sa chás go gcuirtear do shonraí pearsanta i gcontúirt mar thoradh ar shárú slándála, cuirfear 

beartas agus nósanna imeachta Bhainistíocht Sáruithe na Roinne i bhfeidhm. 

 

Faighteoirí na sonraí 

Ní mhalartófar sonraí pearsanta le haon Roinn Rialtais, údarás áitiúil, gníomhaireacht eile faoi 

choimirce na Roinne, nó comhlachtaí poiblí eile. 

 

Aistrithe Sonraí Trasteorann 

Ní aistreoidh an Roinn sonraí pearsanta a bhailítear i ndáil le haighneachtaí déanta maidir leis 

an gcomhairliúchán poiblí seo chuig aon tír nó eagraíocht idirnáisiúnta lasmuigh den AE/LEE.   

 

De réir Alt 174(5)(a) d’Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú, beidh aighneachtaí 

pleanála faighte á roinnt ag údaráis phleanála le hAireacht Fuinnimh, Timpeallachta agus 

Forbairt Inbhuanaithe na Beilge chun críche an chomhairliúcháin trasteorann maidir leis na 

héifeachtaí suntasacha is dócha a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar thimpeallacht na 

hÉireann. Féadfaidh na húdaráis aighneachtaí nó achoimre de na haighneachtaí a fhoilsiú ar 

a suíomh gréasáin. 

 

Cé chomh fada a choinnítear do chuid sonraí?  

Ní choinneoidh an Roinn do chuid sonraí pearsanta ach chomh fada agus is gá chun na gcríoch 

lenar bailíodh agus lenar próiseáladh na sonraí. Nuair nach bhfuil do shonraí pearsanta ag 

teastáil chun na críche seo níos mó, déanfaimid iad a léirscriosadh nó a scriosadh ar bhealach 

slán. 

 



Do chearta 

Tá Beartas Cosanta Sonraí na Roinne, ina leagtar amach conas a úsáidfimid do chuid sonraí 

pearsanta, mar aon le faisnéis a chur ar fáil maidir le do chearta mar ábhar sonraí (lena n-áirítear sonraí 

maidir le ceart rochtana, an ceart go ndéanfaí ceartúcháin, an ceart go ndéanfaí léirscriosadh, an ceart 

chun srianadh ar phróiseáil, an ceart chun agóid a dhéanamh), le fáil ar ár suíomh gréasáin.  Tá cóip 

chrua den bheartas ar fáil freisin ach é iarraidh.  

 

Má shíleann tú go ndearnadh do cheart a shárú, tá an ceart agat gearán a dhéanamh le 

Coimisinéir Cosanta Sonraí na hÉireann (www.dataprotection.ie), agus tá an ceart agat 

leigheas breithiúnach a lorg. 

 

Sonraí Teagmhála 

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait, nó más mian leat do shonraí pearsanta a lorg, déan 

teagmháil le hOifigeach um Chosaint Sonraí na Roinne. Seo a leanas na sonraí teagmhála:  

 

An tOifigeach um Chosaint Sonraí, 

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 

Teach an Chustaim 

Baile Átha Cliath 1. 

Ríomhphost: data.protection@housing.gov.ie  

Teileafón:  

about:blank
about:blank

