RÁITEAS POLASAÍ RIALACHÁIN SONRAÍ GINEARÁLTA SONRAÍ
An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) (AE) 2016/679, a tháinig i
bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018, (in ionad an Achta um Chosaint Sonraí 1988), mar a
bhaineann sé leis an tionscadal COOL agus leis an tseirbhís CLILStore. Faoin rialachán seo,
tá oibleagáid ar COOL na sonraí go léir atá ina sheilbh go dlisteanach a chosaint.
Tá GDPR difriúil ón reachtaíocht maidir le cosaint sonraí a tháinig roimhe sa mhéid is gur mó
na cearta a thugann sé don duine aonair maidir lena gcuid sonraí féin. Toisc go bhfuil uirlis
cheapadóireachta agus foghlama ar líne á tairiscint againn, tá sé dlisteanach go gcoinnímid
faisnéis chun críocha teagmhála maidir le saincheisteanna cóipchirt agus gníomhaíochtaí
oideachais. De ghnáth is éard atá sna sonraí sin d’ainm agus do sheoladh ríomhphoist. I gcás
mac léinn / foghlaimeoirí, is féidir leo clárú le hainm úsáideora agus seoladh r-phoist, toisc
nach bhfuil rochtain ag úsáideoirí nach bhfuil cláraithe ar an bpunann a ligfidh dóibh cur i
láthair a thógáil. Tuigtear go dtoilíonn duine atá ag clárú ar líne go gcoinnímid na sonraí
teagmhála a sholáthraíonn siad. Déantar an fhaisnéis phearsanta go léir a thugann údair /
foghlaimeoirí dúinn a phróiseáil de réir na reachtaíochta um Chosaint Sonraí.
Rialú Sonraí
Is é comhordaitheoir thionscadal COOL ag UPV (Universitat Politècnica de València) an
Rialaitheoir Sonraí don chuibhreannas.
Is iad na Ceannairí Rialaithe Sonraí comhordaitheoir an tionscadail ag UPV agus bainisteoir
CLILStore ag SMO (Sabhal Mòr Ostaig).
Míníonn na pointí seo a leanas na hiarrachtaí s'againn chun an reachtaíocht seo a
chomhlíonadh maidir leis na sonraí atá á gcoinneáil againn:
- Chruthaigh COOL fardal sonraí de na sonraí pearsanta go léir atá á gcoinneáil againn.
- Stóráiltear an fhaisnéis go sábháilte agus go sábháilte ag UPV.
- Déantar na sonraí úsáideora go léir a óstáil ar shuíomh Gréasáin slán 123 Reg, atá criptithe
le pasfhocal. Ní féidir ach le comhordaitheoir an tionscadail in UPV agus an Stiúrthóir
Gréasáin (SMO) breathnú ar na sonraí.
- Coinnítear comhfhreagras a bhaineann le riarachán COOL ar ríomhaire CLILStore atá
cosanta ag pasfhocal sa Cheanncheathrú ag SMO. Tá na cuntais ríomhphoist criptithe le
pasfhocal freisin, agus cuirtear cófra na hoifige faoi ghlas i gcónaí nuair nach bhfuil sé in
úsáid.
Ní úsáidtear faisnéis faoi údair nó foghlaimeoirí ar ár suíomh Gréasáin ach amháin le toiliú na
ndaoine lena mbaineann.
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Úsáid Faisnéise Pearsanta
Úsáidfear faisnéis phearsanta do ghnáthghnó thionscadal COOL, ní úsáidfear í le haghaidh
aon ghnó eile gan toiliú roimh ré. Úsáidfear an fhaisnéis seo chun na críocha seo a leanas:
•

Ligean duit clárú agus rochtain a fháil ar CLILStore mar údar.

•

Ligean do COOL teagmháil a dhéanamh leat trí r-phost maidir le cúrsaí Cóipchirt.

•

Ligean duit lántairbhe a bhaint as seirbhísí CLILStore.

Faisnéis Tríú Páirtí
Ní roinnfear aon fhaisnéis le haon chomhlacht eile ach amháin má iarrann an t-úsáideoir féin
é.
I ngach cás, ní choimeádfar ach an íosmhéid sonraí atá riachtanach.
Beidh an fhaisnéis atá i seilbh COOL cruinn.
Coinnítear an fhaisnéis cothrom le dáta agus scriostar faisnéis atá as dáta.
Ní choimeádfar faisnéis faoi iar-úsáideoirí.
Cearta Faisnéise Úsáideoirí
Tá an ceart ag gach úsáideoir:
•

Bheith ar an eolas faoi bhailiú, stóráil agus úsáid a gcuid sonraí.

•

Rochtain ar a gcuid sonraí pearsanta a iarraidh ar Rialaitheoir Sonraí agus freagra a
fháil laistigh de mhí.

•

Iarraidh go gceartófaí sonraí pearsanta atá míchruinn nó neamhiomlán agus freagra a
fháil laistigh de mhí.

•

Iarraidh go mbainfí a gcuid sonraí pearsanta laistigh de mhí.

Fógra maidir le sárú
I gcás sáraithe ar shonraí, inseoidh COOL duit gan rómhoill tar éis dúinn a bheith curtha ar an
eolas faoin sárú ar shonraí agus fiosrúchán a bheith déanta againn ar na sonraí atá i gceist.
Bíonn comhordaitheoir thionscadal COOL ag UPV ag aithint agus ag tabhairt aghaidhe go
leanúnach ar rioscaí príobháideachta agus slándála atá ag teacht chun cinn agus ag nuashonrú
an ráitis bheartais seo dá réir.
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