
Fógra ÚAO i leith Sonraí Mac Léinn a bhailiú  

Caithfidh na hinstitiúidí ardoideachais an fógra seo ón UAO i leith Sonraí Mac Léinn a 
bhailiú a dháileadh ar a gcuid mac léinn. 

De réir Prionsabal 1 den Acht um Chosaint Sonraí (ACS) 1998, caitear eolas a chur ar fáil, nó 
a bheith ar fáil gan dua, d’ábhair sonraí ionas nach mbeidh siad meallta nó curtha ar 
míthreoir maidir leis na feidhmeanna ar féidir a bhaint as a gcuid sonraí.  Chun an prionsabal 
seo a chomhlíonadh, cuireann an UAO téacs ar fáil le húsáid ag na hIAO.  

Is féidir an fógra i leith sonraí mic léinn a bhailiú a chur ar fáil do mhic léinn ar na bealaí seo 
a leanas: 

• An téacs a chur ar fáil i dteannta leis an bhfoirm clárúcháin agus ráiteas na nIAO maidir le 
Cosaint Sonraí 

• An téacs a bheith ar fáil ar shuíomh gréasáin i dteannta le eolas faoi Chosaint Sonraí na hIAO 
féin 

• An téacs a bheith ar fáil i lámhleabhar mac léinn nó foinse thagartha eile do mhic léinn. 

 

Fógra UAO i leith Sonraí Mac Léinn a bhailiú 

Cuirfimid cuid den eolas fútsa atá bailithe againn ar fáil don Údarás um Ard-Oideachas 
(ÚAO).  Beidh an t-eolas seo mar thaifead ÚAO mac léinn, ach ní bheidh do chuid sonraí 
teagmhála mar chuid dó (ainm, seoladh nó uimhir theileafóin). 

Tabharfar cuireadh duit, agus tú i mbun staidéir, páirt a ghlacadh i Suirbhé Náisiúnta na 
hÉireann um Rannpháirtíocht Mac Léinn.  D’fhéadfaí roinnt den eolas a chuireann tú ar fáil a 
chur ar aghaidh go dtí an ÚAO chun a chinntiú nach dtugtar cuireadh ach do spriocghrúpaí 
mac léinn.  D’fhéadfaí do chuid sonraí a mheaitseáil le do chuid freagraí sa suirbhé chun go 
mbeadh anailís na dtorthaí gan ainm, mar shampla, de réir inscne nó lán-aimseartha/páirt-
aimseartha.  Coimeádfar do chuid freagraí faoi rún agus ní bheidh aon mhac léinn ar leith le 
haithint i dtuairiscí nó torthaí a éiríonn as an suirbhé seo. 

Thart ar naoi mí tar éis bronnadh na céime ort, beimid i dteagmháil leat chun a iarraidh ort 
ceistneoir de chuid an ÚAO a lionadh isteach, ‘First Destination of Graduates Survey’.  Ní 
thabharfar do chuid sonraí teagmhála don ÚAO. 

Baintear úsáid as taifead mac léinn an ÚAO ar thrí phríomh-bhealach: 

1.  Feidhmeanna reachtúla 

Baineann na heagrais a luaitear thíos, nó gníomhairí ag feidhmiú ar a son,  úsáid as taifead 
an ÚAO chun a gcuid feidhmeanna poiblí i leith an oideachais i bPoblacht na hÉireann a chur 
i gcrích. 



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

D’fhéadfadh an Phríomh-Oifig Staidrimh úsáid a bhaint as taifead an ÚAO chun a gcuid 
feidhmeanna reachtúla a chur i gcrích maidir le leibhéil daonra a thomhais agus 
monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachas poiblí. 

Ní bhainfear aon úsáid eile as do thaifead ÚAO ar bhealach a bhaineann leatsa go pearsanta. 

2.  Foilseacháin ÚAO 

Baineann ÚAO úsáid as taifead an ÚAO chun comhiomlán sonraí a chur ar fáil gan tréithe 
pearsanta a bheith luaite i bhfoilseacháin staidrimh bhliantúla.  Ina measc bíonn roinnt 
foilseacháin Staidrimh Náisiúnta agus seirbhísí eolais bainistíochta ar líne. 

 

 

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

Cuirfidh an ÚAO comhiomlán sonraí gan tréithe pearsanta a bheith luaite do thríú 
páirtithe le haghaidh na gcuspóirí seo a leanas: 

• Monatóireacht ar chúrsaí comhdheiseanna – d’fhéadfadh sonraí a bheith mar chuid de 
thaifead mac léinn an ÚAO a bhaineann le grúpa eitneach nó míchumas.  Ní bhaintear úsáid 
as na sonraí seo ach amháin nuair is gá comhdheiseanna a chur chun tosaigh nó a 
chaomhnú, nó cóireáil idir daoine le cúlra cine/eitneach éagsúil, nó saghsanna difriúla 
riochtaí fisiciúla nó meabhrach.   

• Taighde.  D’fhéadfadh taighde acadúil a bheith i gceist anseo, nó taighde tráchtála nó 
taighde staidrimh eile san oideachas nuair a bhaineann seo le leas an phobail.   

• Iriseoireacht, nuair a bhaineann an foilseachán i gceist le leas an phobail 
• Cuireann an ÚAO comhiomlán sonraí gan tréithe pearsanta a bheith luaite ar fáil do 

úsáideoirí mar seo leanas:  
• Eagraiochtaí rialtais áitiúla, réigiúnda agus náisiúnta a bhfuil suim acu san ardoideachas 
• Eagraíochtaí a bhaineann leis an earnáil ardoideachais  
• Institiúidí ardoideachais  
• Taighdeoirí acadúla agus mic léinn  
• Comhlachtaí trádála (m.sh. gnónna earcaíochta, fostóirí céimithe) 
• Ceardchumainn  
• Eagraíochtaí neamh-rialtasacha agus carthanais  
• Iriseoirí 

 

Ní féidir daoine indibhidiúla a aithint ón gcomhiomlán sonraí seo gan tréithe pearsanta a Iriseoirí  

bheith luaite.  



Do chuid Cearta  

De réir Acht um Chosaint Sonraí 1998, tá sé de cheart agatsa teacht ar do chuid sonraí féin 
atá i seilbh an ÚAO.  Ní féidir teacht ar an eolas seo ach amháin nuair a chuireann an duine 
ID fótagrafach ar fáil don ÚAO.  


