
Deasc Seirbhíse Europarl 
Ráiteas Príobháideachais 

 
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 shonraí pearsanta? 

• Tá Parlaimint na hEorpa ag gníomhú mar rialaitheoir1. Is é Aonad an Stiúrthóra 
Gréasáin de chuid Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide atá freagrach as do shonraí 
a phróiseáil, a ndéanann an Ceann Aonaid ionadaíocht air. 

• Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an rialaitheoir/eintiteas tríd an mbosca 
ríomhphoist feidhmiúil seo a leanas: webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) Cad é an cuspóir atá le do shonraí pearsanta a phróiseáil? 
• Déanfar do shonraí pearsanta a phróiseáil chun freagra a thabhairt ar an iarratas 

a sheol tú chuig an Deasc Seirbhíse. 
 
 

3) Cad é an bunús dlí atá leis an bpróiseáil? 
• Is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúraimí a fheidhmiú ar mhaithe le leas an 

phobail a shanntar le reachtaíocht an Aontais nó le reachtaíocht na mBallstát 
(Airteagal 5(1)(a) de Rialachán (AE) 2018/1725). 
 
 

4) Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseáiltear? 
• Is iad seo a leanas do shonraí pearsanta a phróiseáiltear: 

 sloinne 
 céadainm 
 seoladh ríomhphoist 
 an teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh ina ndeachaigh tú i dteagmháil 

leis an Deasc Seirbhíse 
 inneachar na teachtaireachta (lena n-áirítear ceangaltáin, íomhánna nó 

doiciméid) 

                                                           
1 Is údarás, gníomhaireacht nó comhlacht eile poiblí é an Rialaitheoir a chinneann, ina aonar nó go 
comhpháirteach, críocha agus modhanna próiseála na sonraí pearsanta. Déanann ceann an eintitis ionadaíocht 
ar an rialaitheoir. 
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• Féadfar sonraí breise a iarraidh más gá, amhail seoltaí IP agus uimhreacha 
teileafóin. 
 

 
5) Cén chaoi a bpróiseálfar do shonraí pearsanta? 

• Is í Deasc Seirbhíse Europarl an lárphointe teagmhála do dhaoine seachtracha ar 
mian leo saincheist a chur in iúl a bhaineann le ceann de shuíomhanna gréasáin 
Pharlaimint na hEorpa agus le haghaidh comhghleacaithe inmheánacha a 
dteastaíonn tacaíocht uathu maidir le ceann de na Córais Bainistíochta Inneachair 
(CManna) a d’fhorbair Aonad Stiúrthóir Gréasáin Ard-Stiúrthóireacht na 
Cumarsáide.  

• Déantar teagmhálacha tríd an bhfoirm phoiblí atá ar fáil ag an URL seo a leanas 
(https://www.europarl.europa.eu/forms/en/webmaster-contact) nó go díreach trí 
ríomhphoist, toisc go bhfuil an seoladh ríomhphoist ar fáil ar shuíomhanna gréasáin 
europarl freisin.  

• Ní dhéantar monatóireacht ná tomhas ar dhaoine aonair a dhéanann teagmháil 
leis an Deasc Seirbhíse. Mar sin féin, féadfar a dticéid chomhfhreagracha a 
chatagóiriú chun feabhas a chur ar a gcóireáil agus chun an baol go mbeadh 
cóipeanna dúblacha nó moilleanna ann a laghdú.  

• Is é seo a leanas an nós imeachta a chuireann an Deasc Seirbhíse i bhfeidhm maidir 
le haon iarratas: 

 Seolann an t-úsáideoir iarratas chuig an Deasc Seirbhíse trí ríomhphost nó 
trí úsáid a bhaint as an bhfoirm theagmhála atá ar fáil ar leathanach 
Teagmhála shuíomhanna gréasáin Europarl. I gcás ina n-úsáidtear an 
fhoirm theagmhála, tagann an t-iarratas chuig an Deasc Seirbhíse trí 
ríomhphost.  

 D’fhéadfadh sé gur teagmhas, fadhb nó iarratas ar athrú nó ar eolas a 
bheadh san iarratas. 

 Déanann an t-úsáideoir an t-eolas uile a d’fhéadfadh cabhrú le réiteach a 
cháis a scríobh síos ina iarratas. Tugtar le tuiscint leis sin, roinnt sonraí 
pearsanta (a shonraítear tuilleadh), ach d’fhéadfadh eolas breise a bheith 
san áireamh ann freisin amhail gabhálacha scáileáin nó comhaid 
cheangailte.  

 Déanann an Deasc Seirbhíse an t-iarratas a iontráil in uirlis ticéadaithe 
thiomnaithe, lenar féidir an obair leantach, an fhreagairt nó an réiteach cuí 
a dhéanamh. 

 Agus í ag déileáil leis an iarraidh, féadfaidh an Deasc Seirbhíse teagmháil a 
dhéanamh leis an úsáideoir chun aon eolas breise a theastaíonn a fháil. I 
gcás úsáideoirí inmheánacha, déantar an teagmháil seo trí réamhshocrú trí 
ríomhphost corparáideach nó fón an úsáideora. Déantar teagmháil le 
húsáideoirí seachtracha tríd an seoladh ríomhphoist a thugtar san fhoirm 
theagmhála nó trí fhreagra a thabhairt ar an seoladh ríomhphoist ónar 
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sheol an t-úsáideoir a iarratas go díreach. Ag an gcéim seo, féadfaidh an 
Deasc Seirbhíse nuashonrú ar a iarratas a thabhairt don úsáideoir má tá sé 
ar fáil. 

 I gcás inar gá don Deasc Seirbhíse an t-iarratas a aistriú chuig seirbhísí eile 
laistigh de Pharlaimint na hEorpa, ní aistrítear ach an t-eolas is gá chun an 
t-iarratas a réiteach.  

 Nuair a dhéileáiltear leis an iarratas, cuireann an Deasc Seirbhíse an t-
úsáideoir ar an eolas trína ríomhphost feidhmiúil agus dúnann sí an ticéad 
ina uirlis ticéadaithe. 

• I gcomhthráth leis an sreabhadh oibre caighdeánach sin, féadfaidh an Deasc 
Seirbhíse iarrataí a fháil ó dhá ardán eile, eadhon EPSD (córas ticéadaithe dheasc 
chabhrach AS ITEC) agus Together.eu (ardán rannpháirtíochta).  

 Is féidir teacht ar ráiteas príobháideachais EPSD sa Chlár um Chosaint 
Sonraí, atá ar fáil ag an URL seo: https://www.europarl.europa.eu/data-
protect/index.do. 

 Tá ráiteas príobháideachais Together.eu ar fáil anseo: 
https://together.eu/privacy-policy. 

• A luaithe a bhíonn an t-iarratas dúnta, coinnítear an ticéad le linn tréimhse 
réamhshainithe (féach thíos), chun críocha gnó amháin, toisc go mbíonn ar an 
Deasc Seirbhíse na seanticéid a sheiceáil go rialta: 

 chun freagra níos tapúla agus níos comhleanúnaí a thabhairt d’úsáideoirí 
ar saincheisteanna ar déileáladh leo cheana féin 

 chun patrún de shaincheisteanna athfhillteacha a shainaithint agus 
sreabhadh oibre a shainiú chun iad a fhreagairt agus/nó iad a chur ar 
aghaidh chuig an bhfoireann ábhartha 

 bunachar scileanna a bhfuil gá leo chruthú nó forbairtí a cheapadh 
 riachtanais agus saincheisteanna féideartha na n-úsáideoirí i dtréimhse 

thábhachtach ar leith a réamh-mheas (e.g. le linn fheachtais na dtoghchán 
Eorpach) 

 
 

6) Cé chomh fada agus a dhéanfar do shonraí pearsanta a stóráil? 
Stórálfar do shonraí pearsanta ar feadh an téarma pharlaimintigh reatha, agus ar 
feadh an téarma roimhe sin freisin. 
Ós rud é gurb ionann téarma parlaiminteach agus cúig bliana, is féidir do shonraí 
a choinneáil ar feadh 10 mbliana ar a mhéad. 
 
 

7) Cé hiad faighteoirí do shonraí pearsanta? 
• Is iad baill foirne PE a bhfuil cúis chuí acu chun rochtain a fháil ar do shonraí 

pearsanta faighteoirí do shonraí pearsanta. Tá foireann thar a bheith teoranta i 
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gceist (níl i gceist ach fíorbheagán daoine). Fuair siad na dintiúir chomhfhreagracha 
ionas gur féidir leo rochtain a fháil ar na huirlisí a thacaíonn le cóireáil d’iarratais. 
 
 

8) An gcomhroinnfear do shonraí pearsanta le tír nach bhfuil san Aontas Eorpach nó le 
heagraíocht idirnáisiúnta? 
• Ní dhéanfar sin, ní chomhroinnfear do shonraí pearsanta le tír nach bhfuil san 

Aontas Eorpach ná le heagraíocht idirnáisiúnta. 
 
 

9) An bhfuil aon phróisis uathoibríocha2 agus/nó próifíliú3 ann a úsáidtear chun cinntí a 
dhéanamh a d’fhéadfadh difear a dhéanamh duit? 
• Ní dhéantar sin. 

 
 

10) Mura bhfuarthas sonraí pearsanta uait, cad é is foinse dóibh? 
• Is é foinse do shonraí pearsanta na huirlisí corparáideacha a chuirtear ar fáil 

d’fhoireann na Deisce Seirbhíse (córas ríomhphoist PE). 
 
 

11) Cad iad na cearta atá agat? 
• Seo a leanas na cearta atá agat: 

 An ceart rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta. 
 An ceart go ndéanfaí do shonraí pearsanta a cheartú. 
 An ceart go ndéanfaí do chuid sonraí pearsanta a scriosadh. 
 An ceart srian a chur le próiseáil. 
 An ceart chun iniomparthacht sonraí.  
 An ceart cur i gcoinne próiseála. 
 An ceart teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí Pharlaimint na hEorpa 

agdata-protection@europarl.europa.eu. 

                                                           
2 Cinneadh a dhéanamh trí mhodhanna uathoibrithe, agus tríothusan amháin, gan aon ionchur ón duine ina leith. 
{Samplaí Teoiriciúla: leathanach gréasáin ar a gcuirfear, mar thoradh ar roghanna áirithe a roghnú, ar liostaí 
éagsúla seachadta go huathoibríoch thú trína gcuirfear an nuachtlitir mhíosúil chomhfhreagrach chugat / agus 
úsáid á baint as córas uathoibrithe chun freagraí ‘Ilrogha’ trialacha a mharcáil agus pasmharc a thabhairt de réir 
líon na bhfreagraí cearta}. 
3 Le próifíliú, déantar anailís ar ghnéithe de phearsantacht, d’iompar, d’ábhair spéise agus de nósanna duine 
aonair chun tairngreachtaí nó cinntí a dhéanamh fúthu. A mbaintear úsáid as chun anailís nó tuar a dhéanamh 
ar ghnéithe a bhaineann le feidhmíocht an ábhair sonraí ag an obair, le staid eacnamaíochta, le sláinte, le 
roghanna pearsanta nó le díol spéise, le hiontaofacht nó le hiompar an duine sin, leis an áit ina bhfuil sé nó lena 
ghluaiseachtaí, etc. {Sampla Teoiriciúil: nuair a úsáidtear na meáin shóisialta, déantar sonraí a bhailiú agus do 
threochtaí a chlárú. Úsáidtear na sonraí sin ansin chun tairngreachtaí nua/difriúla fút a dhéanamh. 
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 An ceart gearán a chur faoi bhráid anMhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint 
Sonraíagedps@edps.europa.eu. 

• Is féidir leat do chearta a fheidhmiú trí ríomhphost a sheoladh go díreach chuig an seoladh 
ríomhphoist feidhmiúilwebmaster@europarl.europa.eunó tríd an bhfoirm teagmhála 
a chuirtear ar fáil i mbuntásc na suíomhanna gréasáin europarl a líonadh isteach. 
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