
Fógra maidir le Bailiú Sonraí Mic Léinn an ÚAO 2014 

Seolfaimid cuid den fhaisnéis atá á coinneáil againn fút chuig an Údarás um Ard-Oideachas (ÚAO). Tá an 
fhaisnéis sin mar chuid den taifead mic léinn atá ag an ÚAO fút, agus níl do shonraí teagmhála (ainm, 
seoladh nó uimhir theileafóin) ar áireamh inti.  

Tuairim is naoi mí tar éis duit do chúrsa a chur i gcrích, déanfaimid teagmháil leat chun iarraidh ort an 
ceistneoir ‘Suirbhé ar Chéad Cheann Scríbe na gCéimithe’ ón ÚAO a líonadh isteach. Ní thabharfaimid do 
shonraí teagmhála don ÚAO.  

Is chun trí chríoch leathana a úsáidtear taifead mic léinn an ÚAO.  

1.  Feidhmeanna reachtúla  

Baineann na heagraíochtaí atá liostaithe thíos, nó gníomhairí a oibríonn thar a gceann, úsáid as taifead 
an ÚAO chun na feidhmeanna poiblí atá acu maidir le hoideachas i bPoblacht na hÉireann a 
chomhlíonadh. 

• An Roinn Oideachais agus Scileanna  
• An Roinn Fiontar, Trádála agus Nuálaíochta  
• An Roinn Coimirce Sóisialaí  

Cuirfidh an ÚAO an taifead mic léinn atá aige fút ar fáil do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile 
Átha Cliath (SUSI), agus é ina ghníomhaire de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna.  Is é a bheidh 
sa taifead sin sonraí maidir le haon rollú roimhe sin san ardoideachas i bPoblacht na hÉireann. Cuirtear 
an taifead atá ag an ÚAO fút ar fáil do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath (SUSI) 
chun na sonraí a sholáthraítear mar chuid d’iarratais ar dheontais a fhíorú, chun a fhíorú go bhfuil mac 
léinn rollaithe nó cláraithe de réir rialacha institiúide ceadaithe, chun cabhrú le hiarratais ar dheontais a 
phróiseáil agus le hincháilitheacht iarratasóra i leith tacaíocht deontais a chinneadh faoi cheanglais dul 
chun cinn oideachais na Scéime um Dheontas Mic Léinn agus an Achta um Thacaíocht Mic Léinn 2011.   

Féadfaidh an Phríomh-Oifig Staidrimh úsáid a bhaint as taifead an ÚAO chun na feidhmeanna reachtúla 
atá aici maidir le leibhéil daonra a thomhas agus maidir le monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachas 
poiblí a chomhlíonadh.  

Ní bhainfear úsáid as an taifead atá ag an ÚAO fút ar aon slí eile a rachaidh i bhfeidhm ort go pearsanta.  

 

2.  Foilseacháin ón ÚAO  

Baineann an ÚAO úsáid as an taifead mic léinn atá aige chun sonraí comhiomlána a thabhairt i 
bhfoilseacháin bhliantúla staidrimh. Áirítear orthu sin roinnt foilseacháin Staidrimh Náisiúnta agus 
seirbhísí bainistíochta faisnéise ar líne.  

3.  Taighde, comhdheiseanna, iriseoireacht, agus úsáid/feidhm dhlisteanach phoiblí eile  



Is chun na críocha seo a leanas freisin a sholáthróidh an ÚAO sonraí comhiomlána ina mbeidh an 
fhaisnéis phearsanta curtha ó aithne do thríú páirtithe:  

•Monatóireacht comhdheiseanna – d’fhéadfadh go mbeadh sonraí maidir le grúpa eitneach nó maidir le 
míchumas le fáil i dtaifead mic léinn an ÚAO. Ní bhaintear úsáid as na sonraí sin ach amháin nuair a 
bhíonn gá leo chun comhdheiseanna nó cóir chomhionann a chur chun cinn nó a choinneáil idir daoine 
nach ionann bunadh ciníoch nó eitneach dóibh, nó daoine nach ionann riocht fisiciúil nó meabhrach 
dóibh. 

•Taighde. Is é a d’fhéadfadh bheith i gceist leis sin ná taighde acadúil, taighde tráchtála nó taighde 
staidrimh de chineál eile ar an oideachas, sa chás gur chun tairbhe an phobail atá an fhaisnéis sin. 

•Iriseoireacht, sa chás chun tairbhe an phobail atá foilsiú na faisnéise sin  

Is do na cineálacha seo úsáideora a sholáthraíonn an ÚAO sonraí comhiomlána ina mbíonn an fhaisnéis 
phearsanta curtha ó aithne chun na críocha thuasluaite:  

•Comhlachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta rialtais a bhíonn ag plé leis an ardoideachas 

•Comhlachtaí san earnáil ardoideachais 

•Institiúidí ardoideachais 

•Taighdeoirí acadúla agus mic léinn 

•Eagraíochtaí tráchtála (e.g. gnólachtaí earcaíochta, fostóirí céimithe) 

•Ceardchumainn 

•Eagraíochtaí neamhrialtasacha agus carthanais 

•Iriseoirí 

Ní féidir daoine aonair a aithint ó na sonraí comhiomlána sin ina mbíonn an fhaisnéis phearsanta curtha 
ó aithne.  

Do Chearta  

Faoin Acht um Chosaint Sonraí, 1998, tá sé de cheart agat rochtain a fháil ar na sonraí atá á gcoinneáil ag 
an ÚAO fút.  Ní féidir an fhaisnéis sin a fháil ach amháin trí aitheantas fótagrafach a bheith á thabhairt ag 
an duine aonair don ÚAO. 

 

 

 


