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COSAINT SONRAÍ PEARSANTA 

IARSCRÍBHINN - NÓTA AR FHÍSFHAIREACHAS I bPARLAIMINT NA hEORPA 

 

Is achoimre é seo ina bhfuil roinnt príomh-shaincheisteanna maidir le córas 
físfhaireachais Pharlaimint na hEorpa agus is chun críocha faisnéise amháin atá sé. 
Is féidir teacht ar an mBeartas iomlán Físfhaireachais ar an idirlíon ag  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ga/stay-informed/security-and-
access 

nó is féidir é a iarraidh trí dhul i dteagmháil leis an Ardstiúrthóireacht um Shlándáil 
agus Sábháilteacht, a bhfuil a sonraí teagmhála siúd liostaithe thíos. 
 
1 - Céannacht an rialaitheora sonraí 

 

Is ionann an Rialaitheoir Sonraí agus an Ardstiúrthóireacht um Shlándáil agus 
Sábháilteacht i bParlaimint na hEorpa. Tá na sonraí teagmhála liostaithe thíos. 
 
2 - Tuairisc ghearr ar chumhdach an chórais físfhaireachais 
 

Tá suíomhanna na gceamaraí agus uillinneacha an amhairc bunaithe ar anailís 
riosca mhodheolaíoch agus ar mheasúnú tionchair ar chosaint sonraí, rud a 
áirithíonn nach mbíonn na ceamairí dírithe ach ar na suíomhanna is ábhartha laistigh 
de na foirgnimh agus lasmuigh díobh, amhail na príomhbhealaí isteach, na bealaí 
éalaithe éigeandála agus dóiteáin agus an bealach isteach chuig an ngaráiste 
páirceála, agus gar do roinnt staighrí tábhachtacha, do phointí teagmhála agus do 
limistéir ardphróifíle nó srianta éagsúla a éilíonn slándáil bhreise. I gcásanna an-
annamh agus faoi choinníollacha an-dian, féadfar ceamaraí saorsheasaimh, nach 
bhfuil nasctha leis an gcóras TCI, a shuíomh go sealadach, faoi chuimsiú 
imscrúduithe leanúnacha. 
 
3 - Bunús dlí an fhísfhaireachais 
 

Cinntí ó Bhiúró Pharlaimint na hEorpa an 6 Nollaig 2002, an 3 Bealtaine 2004, an 6 
Iúil 2011, an 15 Eanáir 2018, agus an Beartas Físfhaireachais arna fhormheas an 20 
Aibreán 2013 lena n-áirítear nuashonruithe ina dhiaidh sin. 
 
4 - Na sonraí a bhailítear agus cuspóir an fhísfhaireachais 
 

Na sonraí a bhailítear: Píosaí taifeadta scannánaíochta (íomhánna digiteacha ar a 
bhfuil am, dáta agus suíomh) 
 
Cuspóir: 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 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ga/stay-informed/security-and-access
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ga/stay-informed/security-and-access


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. 
 
Teorannú de réir cuspóra: Ní dhéanann Parlaimint na hEorpa faireachán ar aon 
réimsí lena bhfuil ionchais an-ard príobháideachta ag roinnt. Tá faireachán lasmuigh 
dár bhfoirgnimh ar chríoch na Beilge, Lucsamburg agus na Fraince teoranta d’imlíne 
íosta. Ní úsáidtear an córas chun faireachán a dhéanamh ar obair fostaithe ná chun 
faireachán a dhéanamh ar thinreamh. Ní úsáidtear an córas ach oiread mar uirlis 
imscrúdaithe ná i nósanna imeachta araíonachta mura rud é go mbíonn teagmhas 
slándála nó iompar coiriúil i gceist. 
 
5 - Cé acu a bhfuil rochtain ar phíosaí scannánaíochta físfhaireachais, cé dóibh 
a bhféadfar na híomhanna a nochtadh 
 

Cé acu a bhfuil rochtain ar na sonraí: An bhainistíocht inmheánach, foireann 
údaraithe sábháilteachta, slándála agus cothabhála agus gardaí údaraithe 
seachfhoinsithe slándála, pearsanra sábháilteachta agus cothabhála. 
 
Nochtuithe agus aistrithe: Féadfar faisnéis a bhailítear faoi chuimsiú an chórais 
físfhaireachais a nochtadh do sheirbhísí slándála institiúidí Eorpacha eile nó 
d’údaráis slándála, bhreithiúnacha nó forfheidhmithe dlí Bhallstáit AE chun críche 
fiosrúcháin leanúnacha nó chun cionta coiriúla a imscrúdú nó a ionchúiseamh. 
Déantar gach aistriú agus nochtadh taobh amuigh den Ardstiúrthóireacht um 
Shlándáil agus Sábháilteacht a dhoiciméadú agus tá siad faoi réir dianmheasúnú ar 
an ngá leis an aistriú sin. 
 
6 - Conas a dhéantar an fhaisnéis a chosaint agus a choimirciú 
 

Glactar bearta teicniúla agus fisiciúla gan staonadh chun slándáil an chórais agus 
coimirciú na sonraí a áirithiú. Tá rochtain ar phíosaí scannánaíochta físfhaireachais 
agus/nó ar struchtúr teicniúil an chórais físfhaireachais srianta do phearsanra 
údaraithe agus cinntear le próifílí aonair rochtana cé acu de na hoibríochtaí a 
cheadaítear. 
 
7 - Cá fhad a choinnítear na híomhánna 
 

Coinnítear píosaí taifeadta scannánaíochta ar feadh 30 lá ar a mhéad. Más gá aon 
íomhá a stóráil chun teagmhas slándála a imscrúdú níos mine nó chun fianaise a 
sholáthar ina leith, féadfar í a choinneáil go ceann ré an imscrúdúcháin agus, nuair is 
ábhartha, í a chur i gcartlann le cois an imscrúdaithe go ceann suas le deich mbliana. 
 
8 - Conas is féidir le hábhair sonraí a bhfaisnéis a fhíorú, a mhodhnú nó a 
scriosadh agus cúlárach a fháil 
 

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Ardstiúrthóireacht um Shlándáil agus 
Sábháilteacht i dtaobh ceist ar bith a bhaineann leis an gcóras físfhaireachais agus 
le próiseáil sonraí pearsanta. Tá sé de cheart ag daoine den phobal rochtain a fháil 
ar a gcuid sonraí pearsanta agus na sonraí sin a cheartú agus a chomhlánú faoi 
choinníollacha áirithe a dtugtar mionsonraí ina leith sa Bheartas Físfhaireachais. Aon 



iarraidh ar shonraí pearsanta a rochtain, a cheartú, a bhlocáil agus/nó a scriosadh, 
ba cheart í a dhíriú chuig: 
 
An Ardstiúrthóireacht um Shlándáil 
agus Sábháilteacht 
Físfhaireachas PE, an Rialaitheoir 
Sonraí 
Rue Wiertz 60 
B-1047 An Bhruiséil 
An Bheilg 
Seoladh ríomhphoist:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Teil: +32 2 28 43727 
 
Ta sé de cheart ag gach duine dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint 
sonraí, seoladh ríomhphoist: 
edps@edps.europa.eu, má mheasann siad gur sáraíodh a gcearta faoi Rialachán 
(AE) 2018/1725 mar thoradh ar a sonraí pearsanta a bheith á bpróiseáil ag 
Parlaimint na hEorpa. 
 
Sula ndéantar amhlaidh, molaimid go ndéanfadh daoine iarracht ar dtús ar 
chúlárach a fháil trí dhul i dteagmháil leis an Ardstiúrthóireacht um Shlándáil agus 
Sábháilteacht (féach na sonraí teagmhála thuas) agus/nó le hOifigeach Cosanta 
Sonraí Pharlaimint na hEorpa, ar an nguthán: +352 4300 23595 nó trí ríomhphost: 
data-protection@ep.europa.eu. 
 
9 - Hipearnaisc a bhaineann le Físfhaireachas PE agus le cosaint sonraí 
 

Beartas Físfhaireachais Pharlaimint na hEorpa: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ga/stay-informed/security-and-
access 
 

Treoirlínte Físfhaireachais MECS: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
 
 
An Bhruiséil, an 18 Samhain 2019 
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