
Bunachar Sonraí Bunscoile Ar Líne (POD) – Fógra Cosanta Sonraí 

Samhain 2020 

 

Cuspóir an fhógra seo 

Tagann an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an RGCS) i bhfeidhm an 25 

Bealtaine 2018. Tá feidhm leis an RGCS ar fud an Aontais Eorpaigh agus féachtar leis núis 

mó cearta, smachta agus tuisceana a thabhairt do dhaoine maidir leis an gcaoi ina ndéantar 

a sonraí pearsanta a phróiseáil.  

Faoin RGCS tá iallach ar an Roinn Oideachais agus Scileanna tú a choinneáil ar an eolas faoi 

na cineálacha sonraí a choinnímid fútsa agus faoi do leanbh, an cuspóir lena n-úsáidtear iad 

and do chearta maidir leis an gcaoi ina ndéantar iad a phróiseáil.  

Na sonraí pearsanta a bhailítear 

Bailítear sonraí do na daltaí go léir atá rollaithe i scoil aitheanta a fhaigheann cuidiú ón Roinn. 

Leagtar amach an chineál sonraí sa tábla thíos. I gcás an tuismitheora nó an chaomhnóra, ní 

bhailítear ach sloinne na máthar roimh phósadh (do chúiseanna fíoraithe).  

Faisnéis Phearsanta Faisnéis Rollaithe 

UPSP Caighdeán (Naoináin Shóisearacha, Rang a 

hAon) 

Ainm Ainm an Mhúinteora / Ranga 

Ainm ar Theastas Breithe (má tá sé éagsúil ón ainm 

thuas) 

Foinse Rollaithe 

Dáta Breithe Dáta Rollaithe 

Inscne Dáta Fágála 

Ainm Breithe na Máthar Ceann Scríbe Fágála 

Seoladh (Eircode san áireamh) Cineál Dalta 

Contae Cónaithe Cineál Ranga** 

Náisiúntacht Táscaire Comhtháite** 

Máthairtheanga* – TOILIÚ RIACHTANACH Catagóir Caipitíochta *** 

Díolúine ón nGaeiilge (más ann)* Clár Dara Leibhéil *** 

Reiligiún – TOILIÚ RIACHTANACH  

Cúlra eitneach nó cultúrtha – TOILIÚ RIACHTANACH  

 



*Daltaí i Scoileanna Príomhshrutha amháin  

**Daltaí i Ranganna Speisialta amháin  

***Daltaí i Scoileanna Speisialta amháin 

 

Toiliú do chineálacha áirithe sonraí 

Meastar gur faisnéis phearsanta íogair iad sonraí áirithe. D’fhonn an fhaisnéis seo a bhailiú 

agus a phróiseáil tá cead follasach scríofa thuismitheoir nó chaomhnóir an pháiste de dhíth. 

Chun críochas an Bhunachair Sonraí Bunscoile Ar Líne (POD), is ionann sonraí íogaire agus 

reiligiún agus cúlra eitneach nó cultúrtha. Má tá toiliú tigtha tá cead agat an toiliú a tharraingt 

siar am ar bith agus is féidir leat é seo a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh le scoil do 

linbh. 

 

Foinse na sonraí 

Is í an scoil ar a bhfuil an dalta ag freastal a sholáthraíonn na sonraí uile ar POD. Má bhogann 

dalta scoil déanann an scoil bhunaidh agus an scoil nua nuashonrú ar an POD leis an eolas 

rollaithe ábhartha.  

 

Cúiseanna lena ndéantar sonraí a bhailiú agus a phróiseáil 

Tá sonraí pearsanta áirithe maidir le gach foghlaimeoir de dhíth ar an Roinn Oideachais agus 

Scileanna, a dhéanann soláthar d’oideachas agus oiliúint na ndaoine a bhfuil cónaí orthu sa 

Stát, chun a fheidhm a chomhlíonadh. Go sonrach, baintear úsáid as na sonraí ar POD do na 

nithe seo a leanas: 

 An Daonáireamh Náisiúnta Scoileanna a chur i gcích – ó Mheán Fómhair 2016 is 

meicníocht é POD do scoileanna chun an Daonáireamh Bliantúil a líonadh isteach, 

 Leithdháileadh na múinteoirí agus deontais caipitíochta agus deontais eile a íoc – is ar 

bhonn na faisnéise a chuirtear isteach tríd an Daonáireamh Bliantúil a bhunaítear 

leithdháileadh múinteoirí, caipitíocht agus íocaíochtaí deontais do gach scoil, 

 Cúiseanna leithdháilte acmhainní agus pleanála, 

 Faisnéise staitistiúil – is é POD an fhoinse d’fhaisnéis staititiúil d’earnáil na 

mbunscoileanna, 

 Clár na ndaltaí – le teacht POD, ní gá do scoileanna cóip chrua a choimeád dá 

gClárleabhar, toisc go ndéantar an fhaisnéis riachtanach go léir ar an gcóras, 

 Nuashonrú lárnach ar fhaisnéis scoile – cuireann POD pointe amháin ar fáil do 

scoileanna leis na mionsonraí a choimeádann an Roinn a fheiceáil agus a cheartú, 

 Aitheantas scoláirí a fhíorú do sheirbhísí a oibríonn an Roinn. 

 



Comhroinnt sonraí 

 

Féadfar sonraí a chomhroinnt leo seo a leanas: 

 

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta & Coimirce Sóisialta, Seirbhísí Aitheatais Cliant  (RGFCS) do 

chúiseanna fíoraithe agus bailíochtaithe. 

 

An Phríomh-Oifig Staidrimh, faoi Alt 31 den Acht Staidrimh do thuarisciú agus anailís staitistiúil. 

 

An Foras Taighde ar Oideachas, do mheasúnú agus tuairisciú ar staidéir náisiúnta agus idirnáisiúnta 

ar scoláirí. Is é an bunús dlí leis an gcomhroinnt sonraí seo Alt 9(b) den Ordú um an bhForas Taighde 

ar Oideachais (Bunú) 2015 (I.R. Uimh. 392/2015). 

 

Bunús dlí 

Seo a leanas an bunús dlí leis an bhfaisnéis phearsanta a bhailiú ar personal information on 

POD: tá foráil in Ailt 2 agus 7 den Acht Oideachais 1998 do sholáthar sierbhísí oideachais 

agus tacaíochta ag an Roinn le scoileanna aitheanta de réir mar a mheasann an tAire a bheith 

ioomchuí agus i gcomhréir leis an Acht. 

Reachtaíocht bhreise 

1) An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh Alt 266 I.R. Uimh. 317/2015 – Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus Íocaíochtaí Comhdhlúite agus Rialú) (Leasú) (Uimh. 4) (Comhroinnt 

Faisnéise) 2015.  

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/317/made/en/pdf   

2) Alt 28 den Acht Oideachais (Leas), 2000. 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/22/section/28/enacted/en/html 

3) An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh (2005) Alt 262 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2005/act/26/schedule/5/enacted/en/html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/317/made/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/22/section/28/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2005/act/26/schedule/5/enacted/en/html


Rialaitheoir sonraí 

Is é an Roinn Oideachais agus Scileanna a rialaíonn agus atá freagrach as na sonraí a 

chuirtear ar fáil ar POD. Tá Oifigeach Cosanta Sonraí ceaptha ag an Roinn le déileáil le 

fiosruithe maidir leis an gcaoi ina ndéantar na sonraí seo a phróiseáil. Féadfar teagmháil a 

dhéanamh leo trí r-phost a sheoladh chuig dpo@education.gov.ie nó trís an bpost chuig an 

Oideachais agus Scileanna, Aonad Cosanta Sonraí, Cor na Madadh, Baile Átha Luain, Co. 

na hIarmhí N35X659. 

 

Tuilleadh Próiseála 

Sa chás a mbeidh sé ar intinn ag an Roinn próiseáil sonraí bhreise a dhéanamh seachas a 

bhfuil luaite thuas déanfar teagmháil leat roimh ré. Cuirfear eolas ar fáil chun an phróiseáil 

sonraí bhreise sin a mhíniú, ná cúiseanna lena dhéanamh, agus tuilleadh eolais faoi do 

chearta cosanta sonraí. 

 

Tréimhse stórála 

Coinneofar sonraí daltaí do chúiseanna riaracháin, aitheantais agus anailíse ar POD go dtí 

19ú lá breithe an dalta. I ndiaidh an phointe seo déanfar na sonraí íogaire a anaithnidiú i 

gcomhréir leis an dea-chleachtas náisiúnta agus idirnáisiúnta (agus i gcomhréir le hAcht na 

gCartlann Náisiúnta 1986) agus ní bhainfear úsáid astu ach d’anailís staitistiúil agus 

fadtéarma.  

 

Tríú Tír 

Ní dhéanfar sonraí ar bith a bhaileofar ar POD a aistriú riamh chuig tríú tír seachas i bhfoirm 

táblaí staitistiúla. 

 

Cearta na duine is ábhar do na sonraí 

Lean an nasc seo a leanas d’eolas maidir le do cheart sonraí do linbh a rochtain. 

https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/Information.html 

Féadfaidh tú freisin do cheart a chur i bhfeidhm leis na sonraí a cheartú, féachaint le srian a 

chur ar an gcaoi inar féidir iad a phróiseáil nó cur i gcoinne an chaoi ina ndéanfar iad a 

phróiseáil. Ní bhainfear úsáid as sonraí ar POD do chinnteoireacht uathoibríoch nó próifiliú, 

féach; http://gdprandyou.ie/wp-content/uploads/2018/03/Rights-of-Individuals-under-the-

General-Data-Protection-Regulation.pdf. 

mailto:dpo@education.gov.ie
https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/Information.html
http://gdprandyou.ie/wp-content/uploads/2018/03/Rights-of-Individuals-under-the-General-Data-Protection-Regulation.pdf
http://gdprandyou.ie/wp-content/uploads/2018/03/Rights-of-Individuals-under-the-General-Data-Protection-Regulation.pdf


Cé go bhfuil an ceart agat a iarraidh go scriosfaí na sonraí ar POD b’fhéidir nach mbeidh an 

Roinn ábalta gníomhú de réir d’iarratais más rud é go bhfuil an dalta níos lú ná 19 bliana 

d’aois.  

Tá an ceart agat gearán a chur faoi bhráid an Choimisinéara Cosanta Sonraí, féach 

www.dataprotection.ie. 

 

Tuilleadh Eolais 

Tá tuilleadh eolais faoi RGCS agus mar atá sé á chur i bhfeidhm laistigh den Roinn Oideachais 

agus Scileanna ar fáil ag;  

https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/Information.html.  

In Aguisín A tugtar tuilleadh eolais faoion mbunús dlí agus teicniúil chun sonraí pearsanta a 

phróiseáil móide sonraí ar na míreanna a bhailítear agus a phróiseáiltear.  

 

Sonraí Teagmhála 

Is é an Roinn Oideachais agus Scileanna an rialaitheoir sonraí do phróiseáil sonraí POD. Má 

tá fiosrú ar bith agat maidir leis seo féadfaidh tú r-phost a chur chuig pod@education.gov.ie. 

Féadfar teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí na Roinne trí r-phost a sheoladh 

chuig dpo@education.gov.ie nó tríd an bpost chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna, 

Aonad Cosanta Sonraí, Cor na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí N35X659. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dataprotection.ie/
https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/Information.html
http://itsb/Requests%20Library/Fair%20Processing%20Notice%20for%20DES/pod@education.gov.ie
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Aguisín A 

 

Tábla 1: Sonraí pearsanta bailithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna ar POD 

 

 

 

Athróg a 

bhailítear 

maidir le gach 

Dalta 

Cuspóir Tréimhse Choinneála POD Bunús dlí go mbaileoidh 

an Roinn Oideachais agus 

Scileanna 

Bunús dlí go mbaileoidh 

scoileanna 

Uimhir 

Phearsanta 

Seirbhíse Poiblí 

(UPSP) 

Aitheantóir uathúil atá 

anseo do gach dalta. Tá sé 

seo mar chuid den tacar 

sonraí um Aitheantas 

Seirbhíse Poiblí a 

úsáidtear chun daltaí a 

fhíorú. Fíorófar na 

huimhreacha PSP trí 

sheirbhís mheaitseála 

uathoibríoch a úsáid atá á 

hóstáil ag an Roinn 

Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe.  

Coinneofar an UPSP chun 

críocha aitheantais ar POD go dtí 

19ú breithlá an dalta. Tar éis an 

phointe seo déanfar an UPSP a 

anaithnidiú i gcomhréir leis an 

dea-chleachtas náisiúnta agus 

idirnáisiúnta agus ní úsáidfear í 

ach do chúiseanna staitistiúla.  

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Luaitear in Alt 262 (4) den 

Acht Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh, 2005 nuair a 

bhíonn idirbheart ag duine 

le comhlacht forordaithe, 

tabharfaidh duine a 

(h)Uimhir Phearsanta 

Seirbhíse Poiblí agus 

Uimhreacha Pearsanta 

Seirbhíse Poiblí a c(h)éile 

agus a leanaí, más 

infheidhmithe, do 

chomhlacht forordaithe, de 

réir mar is gá don 

chomhlacht chun críocha 

idirbheart an duine..  

Ainm an Dalta  Tá sé seo ina mar chuid 

den Tacar Sonraí um 

Aitheantas Seirbhíse Poiblí 

a úsáidtear chun daltaí a 

fhíorú 

Coinneofar ainm an dalta chun 

críocha aitheantais ar POD go dtí 

19ú breithlá an dalta. Tar éis an 

phointe seo scriosfar an t-ainm ó 

Thaifead an Dalta.  

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Alt 262 (6)(a) den Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh, 2005.  

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2005/act/26/section/262/enacted/en/html#sec262


Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Seoladh Baile 

an Dalta 

(Eircode san 

áireamh) 

Tá sé seo ina chuid den 

Tacar Sonraí um 

Aitheantas Seirbhíse Poiblí 

a úsáidtear chun Daltaí a 

Fhíorú. Úsáidfear é seo 

freisin i bhformáid 

chomhiomlán chun críocha 

staitistiúla agus pleanála.  

Coinneofar seoladh baile an 

dalta ar an POD go dtí 19ú 

breithlá an dalta. Tar éis an 

phointe seo déanfar an taifead a 

leasú chun anaithnideachta an 

dalta a chaomhnú go hiomlán. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Alt 262 (6)(a) den Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh, 2005.  

 

Ainm ar 

theastas breithe 

an dalta 

Úsáidtear é seo chun 

UPSP a fhíorú i gcás go 

bhfuil an t-ainm reatha 

éagsúil ón ainm a 

úsáideadh nuair a sannadh 

UPSP. 

Scriosfar é seo nuair a fhíoraítear 

taifead an dalta. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Alt 262 (6)(a) den Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh, 2005.  

 

 

Dáta breithe Chun críocha Fíorú UPSP. 

Úsáidfear é seo chun 

críoch staitistiúil chomh 

maith.  

Coinneofar dáta breithe ar POD 

go dtí 19ú lá breithe an dalta. 

Tar éis an phointe seo déanfar an 

taifead a leasú chun 

anaithnideachta an dalta a 

chaomhnú go hiomlán. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

Alt 262 (6)(a) den Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh, 2005.  

 



agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Inscne Chun críocha Fíorú UPSP, 

Úsáidfear é seo chun 

críocha staitistiúla agus 

fíorú cáilíocht sonraí 

chomh maith.  

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i gcomhair 

anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Alt 262 (6)(a) den Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh, 2005.  

 

Ainm na 

Máthar mar atá 

sé ar a teastas 

breithe 

Fíorú UPSP  Baintear é seo ó thaifid na 

Roinne nuair a fhaightear 

deimhniú ar UPSP bhailí. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Alt 262 (6)(a) den Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh, 2005.  

 

Uimhir Rolla In úsáid chun dalta a 

nascadh le scoil ar leith. 

 Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

 



2015) 

Caighdeán an 

dalta 

In úsáid i gcomhair anailís 

staitistiúil agus fíorú 

cáilíocht sonraí. 

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i gcomhair 

anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Athróg í seo a ghineann an 

scoil. 

Rang an dalta Úsáidtear é seo chun 

meánmhéid ranganna a 

ríomh i ngach scoil 

d’fhonn monatóireacht a 

dhéanamh ar mhéideanna 

ranga go náisiúnta. 

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i gcomhair 

anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Athróg í seo a ghineann an 

scoil. 

Náisiúntacht an 

dalta 

In úsáid i gcomhair anailís 

staitistiúil agus taighde. 

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i gcomhair 

anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

Alt 262 (6)(a) den Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh, 2005.  

 



leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Dáta rollaithe Riachtanach lena chinntiú 

go bhfuil an dalta rollaithe 

go bailí chun críocha 

leithdháilte agus anailís 

staitistiúil. 

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i gcomhair 

anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Alt 28 den Acht Oideachais 

(Leas) 2000. 

Foinse rollaithe In úsáid i gcomhair anailís 

staitistiúil agus fíorú 

cáilíocht sonraí. 

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i gcomhair 

anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Alt 28 den Acht Oideachais 

(Leas) 2000. 

 

Dáta fágála In úsáid d’anailís 

staitistiúil agus lena 

chinntiú go bhfuil an dalta 

rollaithe i gceart, agus lena 

chinntiú go bhfuil an dalta 

in oideachas leanúnach de 

réir mar ia éilítear leis an 

Acht Oideachais (Leas). 

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i gcomhair 

anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

Alt 28 den Acht Oideachais 

(Leas) 2000. 

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/22/section/28/enacted/en/html


leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Ceann scríbe 

fágála 

In úsáid d’anailís 

staitistiúil agus lena 

chinntiú go bhfuil an dalta 

rollaithe i gceart, agus lena 

chinntiú go bhfuil an dalta 

in oideachas leanúnach de 

réir mar ia éilítear leis an 

Acht Oideachais (Leas) 

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i gcomhair 

anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Alt 28 den Acht Oideachais 

(Leas) 2000. 

 

Táscaire 

comhtháite 

dalta 

In úsáid chun 

monatóireacht a dhéanamh 

ar dhaltaí i ranganna 

speisialta atá comhtháite i 

ranganna príomhshrutha, 

agus chun monatóireacht a 

dhéanamh ar mhéideanna 

ranga lena n-áirítear daltaí 

comhtháite. In úsáid i 

gcomhair anailís 

staitistiúil. 

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i gcomhair 

anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Athróg í seo a ghineann an 

scoil. 

Táscaire 

díoluine 

Gaeilge 

In úsáid chun cuidiú leis 

an gcigireacht ar theagasc 

na Gaeilge. In úsáid i 

gcomhair anailís 

staitistiúil. 

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i gcomhair 

anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

Athróg í seo a ghineann an 

scoil. 

 



leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Cineál dalta In úsáid do chúiseanna 

staitistiúla agus chun 

caipitíocht a íoc agus chun 

acmhainní a 

leithdháileadh. 

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i gcomhair 

anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Athróg í seo a ghineann an 

scoil. 

Táscaire chun 

Tacaíocht 

Foghlama a 

fháil faoin 

Múnla 

Leithdháilte 

Ginearálta agus 

tríd an LNOS 

(5 chatagóir) 

In úsáid i gcomhair anailís 

staitistiúil agus pleanála. 

In úsáid chun faisnéis 

chomhiomlán a thaispeáint 

maidir leis an gcaoi a 

bhfuil acmhainní á 

leithdháileadh ag 

scoileanna faoi láthair faoi 

GAM.   

Ní chuirfear an fhaisnéis seo ar 

aghaidh gach bliain. Déanfar na 

sonraí seo a tharraingt amach 

agus a chomhiomlánú agus ansin 

a scrios ón mbunachar sonraí. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Athróg í seo a ghineann an 

scoil. 

Cineál rang 

speisialta an 

dalta 

Do dhaltaí i ranganna 

speisialta amháin. In úsáid 

chun caipitíocht a íoc agus 

acmhainní a 

leithdháileadh. 

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i gcomhair 

anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha. 

Le Rialachán faoin Acht 

Comhdhlúite Leasa 

Shóisialaigh 2005. 

(Airteagal 189 de na 

Rialacháin Leasa 

Shóisialaigh (Éilimh agus 

Íocaíochtaí Comhdhlúite 

Athróg í seo a ghineann an 

scoil. 



agus Rialú), 2007, arna 

leasú le I.R. Uimh. 317 de 

2015) 

Máthairtheanga Chun riachtanas a aithint 

do thacaíocht i dtaca le 

Béarla mar Theanga 

Bhreise (EAL). Chun 

monatóireacht agus 

meastóireacht a dhéanamh 

ar bheartas trí mheasúnú ar 

thorthaí nuair a thugtar 

tacaí  

 

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i gcomhair 

anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha. 

 

Tá an réimse seo roghnach 

in POD, ba cheart cead 

follasach 

tuismitheora/caomhnóra a 

fháil chun aistriú faisnéise 

chuig an Roinn a cheadú. 

 

Tá an réimse seo roghnach 

in POD, ba cheart cead 

follasach 

tuismitheora/caomhnóra a 

fháil chun aistriú faisnéise 

chuig an Roinn a cheadú. 

 

 

 

 

 

Tábla 2: Sonraí pearsanta íogaire a úsáideann an Roinn Oideachais agus Scileanna ar POD – is le toiliú a thugtar iad seo. 

 

Athróg a 

bhailítear maidir 

le gach Dalta 

Cuspóir Tréimhse Choinneála Bunús dlí go mbaileoidh 

an Roinn Oideachais agus 

Scileanna 

Bunús dlí go mbaileoidh 

scoileanna 

Cúlra Eitneach nó 

Cultúrtha 

Pleanáil beartais agus 

tacaíochtaí do ghrúpaí 

mionlaigh, monatóireacht. 

Monatóireacht agus 

measúnú ar bheartas / 

thacaíochtaí. Sonraí maidir 

le Romaigh a theastaíonn 

chun tuairisciú a dhéanamh 

ar roinnt cearta daonna AE, 

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i 

gcomhair anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha. 

Tá an réimse seo roghnach 

in POD, ba cheart cead 

follasach 

tuismitheora/caomhnóra a 

fháil chun aistriú faisnéise 

chuig an Roinn a cheadú. 

Tá an réimse seo roghnach 

in POD, ba cheart cead 

follasach 

tuismitheora/caomhnóra a 

fháil chun aistriú faisnéise 

chuig an Roinn a cheadú. 



UN. Coinbhinsiúin lena 

bhfuil Éire ina páirtí 

conarthach e.g. Creat an AE 

do Straitéisí Náisiúnta 

maidir le Lánpháirtiú na 

Romach 2020. In úsáid 

d’anailís staitistiúil. 

Creideamh an 

Dalta 

Úsáidtear mar bhonn le 

beartas ar éiteas scoile agus 

chun críocha staitistiúla 

ginearálta. 

Nuair a bhaintear ainm de na 

sonraí, coinneofar iad i 

gcomhair anailís staitistiúil agus 

fhadaimseartha. 

Tá an réimse seo roghnach 

in POD, ba cheart cead 

follasach 

tuismitheora/caomhnóra a 

fháil chun aistriú faisnéise 

chuig an Roinn a cheadú. 

Tá an réimse seo roghnach 

in POD, ba cheart cead 

follasach 

tuismitheora/caomhnóra a 

fháil chun aistriú faisnéise 

chuig an Roinn a cheadú. 

 

 

 

Bunús Dlí 

 

Seo a leanas an bunús dlí arna leagan amach chun faisnéis phearsanta a bhailiú ar POD, lena n-áirítear liosta na míreanna pearsanta; 

 

1) An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh Alt 266.— 

 

D'ainneoin aon ní atá in aon achtachán eile, féadfaidh comhlacht forordaithe aon fhaisnéis a roinnt a d’fhéadfadh a bheith forordaithe leis 

—  

(a) an Aire Oideachais agus Eolaíochta, i gcás go n-éilíonn an tAire an fhaisnéis chun críocha é nó í a chumasú le hoideachas a chur ar 



fáil de réir alt 6(b) den Acht Oideachais, 1998, nó  

(b) an Údarás um Ard-Oideachas, i gcás go n-éilíonn an comhlacht sin an fhaisnéis chun críche a fheidhmeanna a dhéanamh faoi alt 3(a), 

(b) nó (d) d’Acht an Údaráis um Ard-Oideachas 1971. 

 

 

Comhroinnt faisnéise 
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/317/made/en/pdf 

[Nil leagan Gaeilge oifigiúil den Ionstraim Reachtuil seo ar fáil fós] 

 

Article 189 of the Social Welfare (Consolidated Claims, Payments and Control) Regulations 2007 (S.I. No. 142 of 2007) is amended by 

the substitution of the following sub-articles for sub-article (1) 

 

“(1) The following information is prescribed as the information that may be shared, in accordance with section 266, by a body specified 

in paragraph 2 of Schedule 5 with the Minister of Education and Skills or an tÚdarás um Ard-Oideachas: 

 

(a) in relation to a student of that body – 

 

(i) his or her – 

(I) forename, 

(II) surname, 

(III) date of birth, 

(IV) address, 

(V) sex, 

(VI) nationality,  

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/317/made/en/pdf


(VII) personal public service number, and 

(VIII) mother’s birth surname, 

 

and 

(ii) whether the student – 

(I)  boards at his or her school, 

(II) is exempt from studying the Irish language and, if so, the date, category and grantor of such exemption, 

(III) is in receipt of resource teaching support or learning support, and, if so, the type of such support, 

(IV) is in a class for students with special educational needs, and if so, the level of integration of the pupil, if any, in 

mainstream class settings,  

(V) is a student in a special class, and, if so, the type of special class,  

(VI) is a student in a special school, and , if so, the category of capitation grant that is paid in respect of that student,  

(VII) is a new entrant, 

(VIII) is repeating a year, and, if so, the reasons why, 

(IX) is a short-term placement student and, if so, the duration for which he or she has been enrolled; 

 

(b) in relation to the course of study being undertaken by a student of that body – 

 

(i) the date of enrolment of the student, 

(ii) the source of enrolment for the student, 

(iii) the class group and standard of the student,  



(iv) the class type of the student,  

(v) the student type,  

 

(vi) the current school roll number for the student,  

(vii) the former school roll number for the student, if applicable,  

(viii) the date that the student leaves the course of study and the leaving destination, 

(ix) the programme for which the student is studying and his or her programme year, 

(x) the examination candidate number for the student, 

(xi) the subjects which the student is studying and the subject level at which he or she is studying those subjects, 

(xii) the language through which the student is studying, 

(xiii) whether the student is participating in a scheme administered by an Education and Training Board and known as the 

Vocational Training Opportunity Scheme, and 

(xiv) where the student is enrolled in a Post Leaving Certificate or an Applied Leaving Certificate Programme, the highest level 

of academic attainment previously achieved. 

(1A) In sub-article (1), ‘student’ has the same meaning as it has in section 2(1) of the Education Act 1998 (No. 51 of 1998).”. 

 

 

 

2) Alt 28 den Acht Oideachais (Leas), 2000.  
http://www.irishstatutebook.ie/2000/en/act/pub/0022/sec0028.html#sec28 

 

(1) Féadfaidh rialaitheoir sonraí comhlachta fhorordaithe sonraí pearsanta a bheidh á gcoimeád aige nó aici, nó faisnéis arna baint as 

sonraí den sórt sin, a sholáthar do rialaitheoir sonraí comhlachta fhorordaithe eile más deimhin leis nó léi gur chun críche iomchuí, agus 

chuige sin amháin, a úsáidfear iad.  

http://www.irishstatutebook.ie/2000/en/act/pub/0022/sec0028.html#sec28


(2) Féadfaidh rialaitheoir sonraí comhlachta fhorordaithe, chun críche iomchuí agus chuige sin amháin, sonraí pearsanta a sholáthrófar dó 

nó di faoin alt seo a choimeád agus a úsáid.  

(3) San alt seo— tá le “rialaitheoir sonraí” agus “sonraí pearsanta” na bríonna a shanntar dóibh leis an Acht um Chosaint Sonraí, 1988 ; 

ciallaíonn “comhlacht forordaithe” comhlacht a bheidh forordaithe ag an Aire; ciallaíonn “chun críche iomchuí—  

(a) chun stair oideachais nó oiliúna duine a thaifeadadh, nó chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn oideachasúil nó oiliúna an 

duine sin, d'fhonn a fháil amach conas is fearr is féidir cabhrú leis nó léi leas a bhaint as deiseanna oideachais nó oiliúna nó a 

lánphoitéinseal oideachasúil a fhorbairt, nó  

(b) chun taighde a dhéanamh— (i) ar a mhéid a chuireann daoine, a bhfuil oideachas íosta áirithe á fháil nó faighte acu, iad féin i láthair i 

gcomhair scrúduithe a bhfuil feidhm ag Cuid VIII d'Acht 1998 maidir leo, agus mar a chruthaíonn daoine a chuireann iad féin i láthair 

amhlaidh sna scrúduithe sin, (ii) ar a mhéid a ghlacann daoine a bhfuil oideachas íosta áirithe faighte acu tuilleadh páirte i gcláir 

oideachais, oiliúna nó teagaisc, nó (iii) ar éifeachtacht clár oideachais nó oiliúna i gcoitinne. 

 

Sainíodh comhlacht forordaithe do scoil aitheanta laistigh de bhrí alt 2 den Acht Oideachais chun na críocha seo. 

 

 

 

3) An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh (2005) Alt 262  
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2005/act/26/section/262/enacted/en/html#sec262  

 

(4) Tabharfaidh duine a (h)uimhir phearsanta seirbhíse poiblí agus uimhreacha pearsanta seirbhíse poiblí a c(h)éile agus a leanaí, más 

infheidhmithe, do chomhlacht forordaithe, de réir mar is gá don chomhlacht chun críocha idirbheart an duine. 

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2005/act/26/section/262/enacted/en/html#sec262


(6) (a) I gcás go bhfuil idirbheart ag comhlacht forordaithe le duine, féadfaidh an tAire aitheantas seirbhíse poiblí an duine a roinnt leis an 

gcomhlacht forordaithe a mhéid agus a theastaíonn ón gcomhlacht forordaithe chun aitheantas seirbhíse poiblí an duine a fhíorú. 

 

 

 

 

 

Tá liosta Comhlachtaí Forordaithe i SCEIDEAL 5 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh. 

http://www.irishstatutebook.ie/2005/en/act/pub/0026/sched5.html 

 

1. Beidh gach ceann díobh seo a leanas ina chomhlacht forordaithe chun críche an Sceidil seo agus ailt 262 go 270 

(1) Aire Rialtais 

2. Beidh gach ceann díobh seo a leanas ina chomhlacht forordaithe chun críche an Sceidil seo agus ailt 266 : scoil nó ionad oideachais 

aitheanta (laistigh de bhrí alt 2 den Acht Oideachais 1998 ), 

 
 

http://www.irishstatutebook.ie/2005/en/act/pub/0026/sched5.html
http://www.irishstatutebook.ie/2005/en/act/pub/0026/sec0262.html#sec262
http://www.irishstatutebook.ie/2005/en/act/pub/0026/sec0266.html#sec266
http://www.irishstatutebook.ie/1998/en/act/pub/0051/sec0002.html#sec2
http://www.irishstatutebook.ie/1998/en/act/pub/0051/index.html

