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An Ardstiúrthóireacht um Shlándáil agus Sábháilteacht

COSAINT SONRAÍ PEARSANTA
FÓGRA DO DHAOINE A bhFUIL ROCHTAIN ACU AR ÁITREABH PHARLAIMINT NA hEORPA

Is fíorthábhachtach leis an Ardstiúrthóireacht um Shlándáil agus Sábháilteacht i bParlaimint na hEorpa (PE) an ceart
chun príobháideachais agus cosaint sonraí pearsanta. Míníonn an fógra seo conas a dhéanann an Ard-Stiúrthóireacht
um Shlándáil agus Sábháilteacht do chuid faisnéise a láimhseáil ar bhealach oscailte agus trédhearcach chun a
áirithiú go gcomhlíontar an reachtaíocht maidir le cosaint sonraí pearsanta (Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí
pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le
saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh.
1247/2002/CE).

Próiseálann an Ardstiúrthóireacht um Shlándáil agus Sábháilteacht na sonraí pearsanta a iarrtar ó Fheisirí Pharlaimint
na hEorpa (FPE), ón bhfoireann, ó chonraitheoirí, ó chuairteoirí agus ó chomhpháirtithe inmheánacha/seachtracha
chun na gcríoch seo a leanas:

 Rochtain ar áitreabh na Parlaiminte a dheonú;
 Rochtain ar áitreabh na Parlaiminte a rialú;
 Imscrúdú a dhéanamh ar theagmhais slándála, fiosrúcháin slándála agus imscrúduithe tánaisteacha;

meastóireacht a dhéanamh ar bhagairtí, agus anailís a dhéanamh ar rioscaí do Pharlaimint na hEorpa.

Is é atá sa bhunús dlí lena rialaítear feidhmiú na hArdstiúrthóireachta um Shlándáil agus Sábháilteacht ná an tsraith
de chinntí ó Bhiúró Pharlaimint na hEorpa, go háirithe cinneadh ón mBiúró an 3 Bealtaine 2004 (Na rialacha maidir le
suaitheantais rochtana) (arna leasú) agus Cinneadh ó Bhiúró PE an 6 Meitheamh 2011 (Cur chun feidhme choincheap
nua na slándála domhanda) agus Cinneadh ó Bhiúró PE an 15 Eanáir 2018 (Na rialacha lena rialaítear slándáil agus
sábháilteacht i bParlaimint na hEorpa (C79/04)).

Tabhair do d’aire an méid seo a leanas:

(a) Aon duine ar mian leis nó léi rochtain a bheith aige nó aici ar áitreabh na Parlaiminte, beidh air nó uirthi an méid
seo a leanas a sholáthar: a shloinne nó a sloinne agus a chéadainm nó a céadainm, a dháta breithe nó a dáta breithe,
a náisiúntacht agus cineál agus uimhir thagartha doiciméid oifigiúil céannachta maille le grianghraf. Féadfar an
doiciméad oifigiúil céannachta a thaispeánfaidh cuairteoirí aonair a scanadh chun na sonraí sin a bhaint as nó chun
céannacht cuairteora a dhearbhú (ní choimeádtar an doiciméad céannachta ná ní dhéantar é a phróiseáil tuilleadh).
Is féidir faisnéis phearsanta bhreise maidir le feithiclí nó sócmhainní eile a rachaidh isteach ar áitreabh na Parlaiminte
a bhailiú de dhroim iarraidh ón ábhar sonraí.

(b) Iarrfar ar ionadaithe grúpaí leasmhara a bheidh ag lorg cearta rochtana ar an bParlaimint breis faisnéise pearsanta
a sholáthar i gcomhréir leis na rialacha lena rialaítear rochtain ar áitreabh Pharlaimint na hEorpa. I gClár
Trédhearcachta na nInstitiúidí Eorpacha (féach http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm ) sonraítear na
daoine sin a bhfuil ionadaíocht á déanamh acu ar eagraíochtaí agus/nó daoine féinfhostaithe atá i mbun beartais AE
a cheapadh agus a chur chun feidhme, dá bhfuil údarú rochtana tugtha ag Parlaimint na hEorpa.

(c) Chun teagmhais slándála a chosc, féadfaidh an Ard-Stiúrthóireacht um Shlándáil agus Sábháilteacht seiceálacha
slándála a dhéanamh ar gach duine, lena n-áirítear Feisirí, earraí agus sócmhainní sula dtagann siad isteach agus
fad is a bhíonn siad in áitreabh na Parlaiminte: Chun na críche sin, féadfaidh AS SAFE roinnt faisnéise a bhailiú, agus
fós comhlíonadh na reachtaíochta atá i bhfeidhm i réimse na cosanta sonraí pearsanta a áirithiú, faoi na daoine, na
hearraí agus na sócmhainní atá á rialú ag na seiceálacha slándála.

(d) Tá córas físfhaireachais (TCI) ag Parlaimint na hEorpa chun an méid seo a leanas a áirithiú: sábháilteacht, slándáil
agus rialú rochtana a foirgneamh agus a háitribh, maille le sábháilteacht agus slándáil a Feisirí, a foirne, a cuairteoirí,
a maoine, a cartlainne agus a doiciméad atá ar a háitreabh nó a stóráiltear ar a háitreabh. Tá sé mar aidhm leis an
gcóras freisin teagmhais slándála a chosc (agus a dhíspreagadh ag an am céanna) agus a bhainistiú. A bhuí leis an
gcóras sin freisin, is féidir, más gá, na gnéithe is gá a bhailiú chun imscrúduithe a dhéanamh ar theagmhais agus
chun anailís a dhéanamh ar bhagairtí a d’fhéadfadh a bheith ann. Is féidir teacht ar bhreis faisnéise maidir le cosaint
sonraí pearsanta faoin gcóras físfhaireachais sa roinn ar an bhFísfhaireachas i bParlaimint na hEorpa.

(e) Ní dhéanfar sonraí pearsanta a bhailítear ó Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa (FPE), ón bhfoireann, ó
chonraitheoirí agus ó chuairteoirí a úsáid seachas chun na gcríoch a thuairiscítear thuas. Ní nochtfar do thríú páirtithe



iad ach amháin más gá chun na gcríoch a thuairiscítear thuas agus tar éis formheas a fháil roimh ré ó Ard-Stiúrthóir
na Slándála agus na Sábháilteachta. Glacfar bearta iomchuí slándála chun go gcosnófar rúndacht sonraí pearsanta
a phróiseáiltear agus chun go gcuirfear cosc ar mhí-úsáid a bheith á baint astu ag tríú páirtí.

(f) Na sonraí pearsanta a bhailítear, coimeádtar ar feadh tréimhse theoranta ama iad agus scriostar iad tar éis tréimhse
réasúnta coinneála de réir na gcritéar coinneála seo a leanas:

 I gcás sonraí pearsanta a bhaineann le hiarraidh ar chreidiúnú a) agus b), coinnítear sonraí pearsanta ar
feadh ré bhailíocht an chreidiúnaithe. Tar éis na bailíochta sin, coinnítear sonraí pearsanta ar feadh tréimhse
de dhá bhliain le haghaidh riachtanais imscrúdaithe a d’fhéadfadh a bheith ann. Coimeádfar sonraí pearsanta
an chuairteora ar feadh ré na cuairte agus coimeádfar sonraí pearsanta soláthraithe seirbhíse ar feadh ré a
gconartha. Is aon bhliain amháin a bheidh sa tréimhse choinneála tar éis na mbailíochtachtaí sin (is féidir
tréimhse de dhá bhliain a bheith ann freisin i gcás fiosrúcháin slándála agus anailísí riosca). Coinnítear logaí
rochtana ar feadh 4 mhí.

 I gcás sonraí pearsanta a bhaineann leis na rialuithe rochtana, is féidir sonraí pearsanta a choinneáil ar
feadh tréimhse ó 1 bhliain go 3 bliana ag brath ar an dóchúlacht go ndéanfar obair leantach ina leith.

 I gcás sonraí pearsanta (íomhánna) a bhaineann leis an gcóras TCI, féach an Beartas TCI.
 I gcás sonraí pearsanta a bhaineann le teagmhas slándála: deich mbliana maille leis an tuarascáil

imscrúdaithe.

(g) Seo a leanas na cearta atá ag ábhair sonraí: an ceart rochtain ar a shonraí pearsanta nó ar a sonraí pearsanta a
iarraidh ar an rialaitheoir. Beidh sé de cheart aige nó aici ceartú sonraí pearsanta míchruinne a bhaineann leis nó léi
a fháil ón rialaitheoir. Is féidir le hábhair sonraí dul i dteagmháil i gcónaí le Seirbhís Cosanta Sonraí Pharlaimint na
hEorpa ag dataprotection@europarl.europa.eu. Tá sé de cheart ag na hábhair sonraí gearán a thaisceadh leis an
Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí edps@edps.europa.eu.

(h) Féadfaidh an Ardstiúrthóireacht um Shlándáil agus Sábháilteacht srian a chur le cur i bhfeidhm na gceart faoi (g),
dá bhféadfadh sé a bheith ina bhac ar an imscrúdú ar theagmhais slándála, fiosrúcháin slándála agus imscrúduithe
tánaisteacha a thabhairt i gcrích nó dá bhféadfadh sé rioscaí oibriúcháin míchuí a chruthú do Pharlaimint na hEorpa.
Ar an mbonn sin, cuirfidh an rialaitheoir sonraí in iúl don ábhar sonraí ina dhiaidh sin an bonn cirt foirmiúil atá leis an
diúltú. Tá sé de cheart ag an ábhar sonraí dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

Tabhair do d’aire go bhféadfadh sé go mbeadh gníomhaíochtaí próiseála áirithe faoi réir ráiteas príobháideachais ar
leith agus saincheaptha. Is féidir leat teacht ar bhreis faisnéise ag SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu agus
Taifead Cosanta Sonraí Pharlaimint na hEorpa a cheadú ag https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Tagairtí taifid / Oibríocht / Teideal an Phróisis:
 435 - Creidiúnú – pasanna agus údaruithe chun rochtain a fháil ar Pharlaimint na hEorpa
 327 - Rialuithe rochtana
 120 - CCTV

Chun do chearta a fheidhmiú nó chun aon fhaisnéis bhreise a fháil, is féidir leat iarratas a dhéanamh go díreach chuig:

An Ardstiúrthóireacht um Shlándáil agus Sábháilteacht
An Comhordaitheoir Cosanta Sonraí (DPC)
Parlaimint na hEorpa - Rue Wiertz 60; B-1047 - An Bhruiséil - An Bheilg
Seoladh ríomhphoist: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
Suíomh gréasáin: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ga/stay-informed/security-and-access

An tSeirbhís um Chosaint Sonraí i bParlaimint na hEorpa
Parlaimint na hEorpa - ADENAUER 14T012 - L-2929 - Lucsamburg
Seoladh ríomhphoist: data-protection@ep.europa.eu - https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Teil: +352 4300 23595

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí
Rue Wiertz, 60; B-1047 An Bhruiséil
Seoladh ríomhphoist: edps@edps.europa.eu - Suíomh gréasáin: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
Teil: +32 2 28 31900
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