
 

 

Ráiteas Rúndachta 

Tá feidhm ag Airteagail 15 agus 16 de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 
Deireadh Fómhair 2018 maidir le próiseáil sonraí pearsanta arna déanamh ag Parlaimint na hEorpa. 

1. Cé a phróiseálann do chuid sonraí pearsanta? 
Tá Parlaimint na hEorpa ag gníomhú mar rialaitheoir1 agus is é an tAonad um Fhor-rochtain don tSochaí Shibhialta 
an t-eintiteas atá freagrach as an bpróiseáil, a ndéanann an Ceann Aonaid ionadaíocht air.  

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an rialaitheoir/eintiteas ag CitizensPrize@europarl.europa.eu .  

2. Cén cuspóir atá le próiseáil do chuid sonraí pearsanta? 
Déanfar do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil chun buaiteoirí Dhuais an tSaoránaigh Eorpaigh a roghnú. 

3. Cén bunús dlí atá leis an bpróiseáil? 
An bunús dlí: Cinneadh ón mBiúró an 7 Márta 2011 ar na Rialacha maidir le Duais an tSaoránaigh Eorpaigh agus 
na leasuithe orthu ina dhiaidh sin, lena n-áirítear an tAthbhreithniú ar an Rialacha a glacadh ag cruinniú an Bhiúró 
an 10 Feabhra 2020. 

4. Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseáiltear? 
Déanaimid na sonraí uile a liostaítear san fhoirm iarratais / ainmniúcháin a bhailiú: Teideal (roghnach), Céadainm 
(éigeantach), Sloinne (éigeantach), Ainm an ghrúpa saoránach / an chumainn / na heagraíochta (éigeantach más 
infheidhme), Seoladh (Sráid, Uimh. Árasán etc., éigeantach), Ceantar / Pobal / Bardas (roghnach), Cathair / Baile 
/ Sráidbhaile (éigeantach), Stát / Dúiche (roghnach), Tír (éigeantach), Uimhir teagmhála ghutháin (lena n-áirítear 
cód tíre, éigeantach), Ríomhphost (éigeantach), Suíomh gréasáin (roghnach). 

5. Cén chaoi a bpróiseálfar do chuid sonraí pearsanta? 
Úsáidfear do chuid sonraí chun críocha an phróisis roghnúcháin, chun teagmháil a dhéanamh leat go príomha le 
linn an phróisis iarratais / ainmniúcháin agus roghnúcháin agus le haghaidh do rannpháirtíochta féideartha freisin 
sa searmanas bronnta.  

6. Cé chomh fada agus a dhéanfar do chuid sonraí pearsanta a stóráil? 
Déanfar do chuid sonraí pearsanta a stóráil go dtí deireadh 2021 chun gur féidir iad a úsáid le linn thimthriall bliantúil 
na duaise ina iomláine chun na gcríoch thuasluaite. Ina dhiaidh sin, stórálfar do chuid sonraí ar feadh 10 mbliana 
chun críche cásanna ina ndéantar an Duais a ndéantar cur síos uirthi in Airteagal 9 de na Rialacha a chealú agus 
chun na críche sin amháin. Sa bhreis air sin, d’fhéadfaí a iarraidh ort go sonrach a dhearbhú gur mian leat go 
ndéanfadh Parlaimint na hEorpa teagmháil leat chun críoch eile ag baint úsáid as na sonraí a thugtar san fhoirm 
iarratais.  

7. Cé hiad faighteoirí do chuid sonraí pearsanta? 
Is iad an giúiré ábhartha náisiúnta, an tSeansailéireacht agus foireann riartha na Duaise de chuid Pharlaimint na 
hEorpa faighteoirí do chuid sonraí pearsanta.   

An gcomhroinnfear do chuid sonraí pearsanta le tír nach bhfuil san Aontas Eorpach nó le heagraíocht idirnáisiúnta?  
Ní dhéanfar, ní chomhroinnfear do chuid sonraí pearsanta le tír nach bhfuil san Aontas Eorpach ná le heagraíocht 

idirnáisiúnta. 

8. An bhfuil aon phróisis uathoibrithe2 agus/nó próifíliú3 ann a úsáidtear chun cinntí a dhéanamh a 
d’fhéadfadh difear a dhéanamh duit? 

Níl. 

9. Mura bhfuarthas sonraí pearsanta uait, cad é is foinse dóibh?  
Neamhbhainteach.  

                                                           
1 Is é an Rialaitheoir an t-údarás, an ghníomhaireacht nó an comhlacht eile poiblí a chinneann, ina aonar nó go comhpháirteach, críocha 
agus modhanna próiseála na sonraí pearsanta. Déanann ceann an eintitis ionadaíocht ar an rialaitheoir. 
2 Cinneadh a dhéanamh trí mhodhanna uathoibrithe amháin agus gan aon bhaint ag an duine leis. {Samplaí Teoiriciúla: leathanach gréasáin 
ina ndéanfar thú a chur go huathoibríoch ar liostaí éagsúla seoltaí agus roghanna áirithe á roghnú agat, ina ndéanfar an nuachtlitir 
chomhfhreagrach mhíosúil / a sheoladh chugat ag baint úsáid as córas uathoibrithe chun na freagraí trialacha ‘Ilrogha’ a mharcáil agus 
pasmharc a thabhairt de réir líon na bhfreagraí cearta}. 
3 Déanann an próifíliú anailís ar ghnéithe de phearsantacht, d’iompar, d’ábhair spéise agus de nósanna an duine aonair chun tuartha nó cinntí 
a dhéanamh ina leith. Úsáidtear é chun anailís a dhéanamh ar ghnéithe, nó chun na gnéithe sin a thuar, a bhaineann le feidhmíocht an ábhair 
sonraí ag an obair, lena staid eacnamaíochta, lena shláinte, lena chuid roghanna pearsanta nó ábhar spéise, lena iontaofacht nó lena 
iompraíocht, lena shuíomh nó lena chuid gluaiseachtaí, etc. {Sampla Teoiriciúil: nuair a úsáidtear uirlisí meán sóisialta, déantar sonraí a bhailiú 
agus do chuid treochtaí a chlárú. Úsáidtear na sonraí sin ansin chun tuartha nua/difriúla a dhéanamh i do leith}. 
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10.  Cad iad na cearta atá agat? 
Seo a leanas na cearta atá agat: 

o An ceart go ndéanfaí do chuid sonraí pearsanta a cheartú. 
o An ceart go ndéanfaí do chuid sonraí pearsanta a scriosadh. 
o An ceart do thoiliú a tharaingt siar tráth ar bith, gan dochar do dhlíthiúlacht na próiseála atá bunaithe ar 

an toiliú sin a fháil roimh an tarraingt siar a dhéanamh. 
o An ceart teagmháil a dhéanamh le hoifigeach cosanta sonraí Pharlaimint na hEorpa ag data-

protection@europarl.europa.eu. 
o An ceart gearán a dhéanamh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí ag edps@edps.europa.eu. 
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