
 

 

 

Sainráiteas Príobháideachais 

Comhairliúchán poiblí maidir le suíomhanna gréasáin an Choimisiúin a úsáid dá 

ngairtear "comhairliúchán" ina dhiaidh seo 

1. CUSPÓIR 

Is é cuspóir an chomhairliúcháin seo faisnéis a bhailiú maidir le conas a úsáidtear 

suíomhanna gréasáin an Choimisiúin. Tá an comhairliúchán á dhéanamh faoi fhreagracht 

Cheann an Aonaid COMM A/5, suíomh gréasáin Europa, Ard-Stiúrthóireacht na 

Cumarsáide, a bheidh ag feidhmiú mar Cheannaire. Bainfear úsáid as torthaí an 

chomhairliúcháin chun caighdeán shuíomhanna gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh a 

fheabhsú.  

Is ar bhonn deonach a ghlacfar páirt sa chomhairliúchán.  

Toisc go ndéanfar, mar chuid den chomhairliúchán seo, sonraí pearsanta a bhailiú agus a 

phróiseáil, tá feidhm ag Treoir 2009/136/CE maidir le cearta úsáideoirí i dtaca le líonraí 

agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus le Rialachán 2001/45/CE agus le Rialachán 

2001/45/CE maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta. 

An phróiseáil a dhéanfar ar shonraí pearsanta ar mhaithe le heagrú agus bainistiú an 

chomhairliúcháin seo, tá sí tábhachtach ó thaobh bainistiú agus fheidhmiú an 

Choimisiúin, mar atá sainordaithe sna Conarthaí, agus go háirithe in Airteagail 5 agus 13 

de CAE agus Airteagail 244–250 de CFAE agus i gcomhréir le hAirteagail 1 agus 11 de 

CAE.  

2. CÉN FHAISNÉIS PHEARSANTA A BHAILEOIMID AGUS CÉ NA MODHANNA TEICNIÚLA 

A ÚSÁIDFIMID CHUIGE SIN? 

Úsáidfear uirlis tríú páirtí (SurveyMonkey) chun an suirbhé seo a dhéanamh. Déanfar 

úsáideoirí a threorú chuig suíomh gréasáin SurveyMonkey chun ceisteanna an 

chomhairliúcháin a fhreagairt. Féach go bhfuil beartas príobháideachais dá chuid féin ag 

an uirlis tríú páirtí seo. Is ar bhonn deonach a ghlacfar páirt sa chomhairliúchán seo.  

Tá an comhairliúchán cumraithe sa chaoi nach ndéanfar seoltaí IP ná ríomhphoist a rianú 

go huathoibríoch.  

Ag deireadh an chomhairliúcháin, fiafrófar de na freagróirí an mian leo a seoladh 

ríomhphoist a thabhairt sa chaoi go mbeifear in ann dul i dteagmháil leo i dtaca le taighde 

breise ar shuíomhanna an Choimisiúin. Má thugann, ní thabharfar é d'aon thríú páirtithe.  

Baineann SurveyMonkey úsáid as fianáin ar a shuíomh gréasáin. Tuilleadh eolais faoi na 

cineálacha fianán a úsáidtear ar an suíomh sin.  

Níl aon fhaisnéis phearsanta sna fianáin a úsáidtear ar shuíomh gréasáin Europa chun an 

comhairliúchán seo a chur ar shúile úsáideoirí (i bhfuinneog aníos) agus ní mhaireann 

siad ach ar feadh trí seachtaine.  

https://www.surveymonkey.net/mp/policy/privacy-policy/
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use
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3. CÉ AIGE A MBEIDH ROCHTAIN AR D'FHAISNÉIS AGUS CÉ DÓIBH A NOCHTFAR Í? 

Ní thabharfar rochtain ar na sonraí pearsanta ná ar an bhfaiséis a bhaileofar sa 

chomhairliúchán seo ach do ghrúpa sainithe úsáideoirí a mbeidh ID Úsáideora/Pasfhocal 

acu, gan dochar don fhéidearthacht iad a tharchur chuig na comhlachtaí atá i gceannas ar 

thasc monatóireachta nó cigireachta i gcomhréir le reachtaíocht an AE. Na húsáideoirí 

sin, is baill iad den aonad sa Choimisiún atá ag eagrú an chomhairliúcháin ('Aonad 

Europa' - COMM.A.5).  

Ní dhéanfar aon sonraí pearsanta a tharchur chuig páirtithe nach iad na faighteoirí 

thuasluaite iad ná chuig faighteoirí nach bhfuil faoi réir an chreata dlí.  

Ní roinnfidh an Coimisiún Eorpach sonraí pearsanta le tríú páirtithe ar mhaithe le 

margaíocht dhíreach. 

4. AN CHAOI A GCOSNAÍMID DO CHUID SONRAÍ 

Déanfar na sonraí pearsanta a bhaileofar agus an fhaisnéis go léir a bhaineann leis an 

gcomhairliúchán thuasluaite a stóráil ar ríomhaire an fhochonraitheora seachtraigh mar a 

dhéantar cur síos air thuas, agus é ag feidhmiú mar phróiseálaí, agus ní mór dó an 

chosaint sonraí agus rúndacht mar a leagtar síos le Rialachán (CE) 45/2001 a urramú. 

5. AN CHAOI LE FAISNÉIS A SHEICEÁIL, A MHODHNÚ NÓ A SCRIOSADH 

Má theastaíonn uait fios a bheith agat cé na sonraí pearsanta atá á stóráil ag an 

rialaitheoir sonraí thar do cheann, nó iad a mhodhnú, a cheartú nó a scriosadh, is féidir na 

sonraí teagmhála thíos a úsáid le dul i dteagmháil leis an Rialaitheoir. Iarrtar ort cur síos 

soiléir a dhéanamh ar d'iarratas.  

6. CÁ FHAD A CHOIMEÁDFAR NA SONRAÍ? 

Ag deireadh an chomhairliúcháin, tabharfar an deis d'fhreagróirí an chomhairliúcháin a 

seoladh ríomhphoist a fhágáil ar mhaithe le tuilleadh taighde a dhéanamh.  

Cuirfear na seoltaí ríomhphoist a gheofar ar liosta teagmhálaithe a chomhroinnfear go 

hinmheánach i measc fhoireann an Choimisiúin ar mhaithe le dul i dteagmháil le daoine 

amach anseo i dtaca le taighde faoi shuíomhanna gréasáin an Choimisiúin. Coinneofar na 

sonraí seo ar feadh bliana tar éis dhúnadh an chomhairliúcháin.  

7. EOLAS TEAGMHÁLA AGUS CONAS LEAS A BHAINT AS DO CEARTA 

Má bhíonn aon cheist agam maidir leis an gcomhairliúchán, nó maidir le haon fhaisnéis a 

phróiseálfar sa chomhairliúchán seo, nó maidir le do chuid cearta, ná bíodh drogall ort 

dul i dteagmháil leis an bhfoireann tacaíochta, atá faoi fhreagracht an Cheannaire:  

Aonad Europa, AS na Cumarsáide, an Coimisiún Eorpach    

Ríomhphost - cuíchóiriú gréasáin an CE  
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