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AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ (LEASÚ), 2003

[An tiontú oifigiúil]
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RIAR NA NALT

Alt
1. Mínithe.

2. Leasú ar alt 1 (léiriú agus feidhmiú an Achta) den
Phríomh-Acht.

3. Leasú ar alt 2 (bailiú, próiseáil, coimeád, úsáid agus nochtadh
sonraí pearsanta) den Phríomh-Acht.

4. Forálacha i ndáil le próiseáil.

5. Leasú ar alt 4 (ceart rochtana) den Phríomh-Acht.

6. Leasú ar alt 5 (srian ar cheart rochtana) den Phríomh-Acht.

7. Leasú ar alt 6 (ceart chun ceartú nó scriosadh a dhéanamh)
den Phríomh-Acht.

8. Cearta áirithe de chuid ábhar sonraí.

9. Leasú ar alt 8 (sonraí pearsanta a nochtadh i gcásanna
áirithe) den Phríomh-Acht.

10. Feidhmeanna breise de chuid an Choimisinéara.

11. Leasú ar alt 10 (cosaint sonraí a fhorfheidhmiú) den
Phríomh-Acht.

12. Srian ar shonraí pearsanta a aistriú amach as an Stát.

13. Seiceáil roimh ré ar phróiseáil ag an gCoimisinéir.

14. Leasú ar alt 13 (cóid chleachtais) den Phríomh-Acht.

15. Leasú ar alt 14 (tuarascáil bhliantúil) den Phríomh-Acht.

16. Leasú ar alt 16 (an clár) den Phríomh-Acht.

17. Leasú ar alt 17 (iarratais ar chlárú) den Phríomh-Acht.

18. Leasú ar alt 18 (ré an chláraithe agus clárú a choimeád i
bhfeidhm) den Phríomh-Acht.
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19. Leasú ar alt 31 (pionóis) den Phríomh-Acht.

20. Leasú ar an Dara Sceideal (an Coimisinéir Cosanta Sonraí)
a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

21. Iriseoireacht, litríocht agus ealaín.

22. Aisghairm agus Cúlghairm.

23. Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.
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ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DO THREOIR 95/46/CE
AN 24 DEIREADH FÓMHAIR 1995 Ó PHARLAIMINT NA
hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LE DAOINE
AONAIR A CHOSAINT I dTACA LE SONRAÍ
PEARSANTA A PHRÓISEÁIL AGUS MAIDIR LE
SAORGHLUAISEACHT SONRAÍ DEN SÓRT SIN, CHUN
NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOSAINT
SONRAÍ, 1988 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[10 Aibreán 2003]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo—

ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Chosaint Sonraí, 1988.

2.—Leasaítear alt 1 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘Acht 2003’ an tAcht um Chosaint Sonraí
(Leasú), 2003;

ciallaíonn ‘sonraí uathoibrithe’ faisnéis—

(a) atá á próiseáil le trealamh a oibríonn go
huathoibríoch mar fhreagra ar threoracha
arna dtabhairt chun na críche sin, nó

(b) a thaifeadtar le hintinn go ndéanfar í a
phróiseáil le trealamh den sórt sin;

ciallaíonn ‘bacadh’, i ndáil le sonraí, na sonraí a
mharcáil amhlaidh chun nach féidir iad a phróiseáil
chun na gcríoch ar i ndáil leo a dhéantar iad a
mharcáil;
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ciallaíonn ‘an Treoir’ Treoir 95/46/CE an 24 Deireadh
Fómhair 1995 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca
le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le
saorghluaiseacht sonraí den sórt sin(1);

ciallaíonn ‘Comhaontú LEE’ an Comhaontú maidir
leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in
Oporto an 2 Bealtaine 1992 arna choigeartú leis an
bPrótacal a síníodh sa Bhruiséil an 17 Márta 1993;

ciallaíonn ‘achtachán’ reacht nó ionstraim reachtúil
(de réir bhrí an Achta Léiriúcháin, 1937);

tá le ‘an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch’ an bhrí a
shanntar dó le Comhaontú LEE;

ciallaíonn ‘sonraí de láimh’ faisnéis a thaifeadtar mar
chuid de chóras comhdúcháin iomchuí nó le hintinn
go mbeadh sí mar chuid de chóras comhdúcháin
iomchuí;

ciallaíonn ‘córas comhdúcháin iomchuí’ aon tacar
faisnéise a bhaineann le daoine aonair sa mhéid go
ndéanfar an tacar a struchtúrú, cé nach ndéanfar an
fhaisnéis a phróiseáil le trealamh a oibríonn go
huathoibríoch mar fhreagra ar threoracha arna
dtabhairt chun na críche sin, faoi threoir daoine
aonair nó faoi threoir critéar a bhaineann le daoine
aonair, ar shlí go mbeidh faisnéis shonrach a
bhaineann le duine aonair áirithe inrochtana go réidh;

ciallaíonn ‘sonraí pearsanta atá íogair’ sonraí
pearsanta maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) bunadh cine nó eitneach, tuairimí
polaitíochta nó barúlacha creidimh nó
fealsúnachta an ábhair sonraí,

(b) an amhlaidh gur comhalta de
cheardchumann an t-ábhar sonraí,

(c) sláinte coirp nó meabhrach nó staid coirp
nó meabhrach nó cleachtadh gnéis an
ábhair sonraí,

(d) aon chion a bheidh déanta nó a
líomhnaítear a bheith déanta ag an ábhar
sonraí, nó

(e) aon imeachtaí i leith ciona a bheidh déanta
nó a líomhnaítear a bheith déanta ag an
ábhar sonraí, réiteach na n-imeachtaí sin
nó pianbhreith aon chúirte sna
himeachtaí sin;”,

(ii) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “sonraí”:

“ciallaíonn ‘sonraí’ sonraí uathoibrithe agus sonraí
de láimh;”,

(1)I.O. Uimh. L 281/38 de 23.11.95, lch. 31.
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(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “dírmhargaíocht”:

“folaíonn ‘dírmhargaíocht’ dírphostáil seachas
dírphostáil a dhéanfar i gcúrsa gníomhaíochtaí
polaitíochta ag páirtí polaitíochta nó a chomhaltaí, nó
ag comhlacht arna bhunú le reacht nó faoi reacht nó
iarrthóir lena thoghadh nó lena toghadh chuig oifig
pholaitíochta thoghaí nó sealbhóir ar oifig
pholaitíochta thoghaí;”,

(iv) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “sonraí pearsanta”:

“ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí a bhaineann le
duine aonair beo a aithnítear nó is féidir a aithint ó
na sonraí nó ó na sonraí i dteannta faisnéise eile atá i
seilbh an rialaitheora sonraí nó is dócha a thiocfaidh
i seilbh an rialaitheora sonraí;”,

agus

(v) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “próiseáil”:

“ciallaíonn ‘próiseáil’ faisnéise nó sonraí, nó i ndáil le
faisnéis nó sonraí, aon oibríocht nó sraith
d’oibríochtaí a dhéanamh ar an bhfaisnéis nó ar na
sonraí, cibé acu ar mhodh uathoibríoch nó nach ea,
lena n-áirítear na nithe seo a leanas—

(a) an fhaisnéis nó na sonraí a fháil, a
thaifeadadh nó a choimeád,

(b) an fhaisnéis nó na sonraí a bhailiú, a eagrú,
a stóráil, a athrú nó a oiriúnú,

(c) an fhaisnéis nó na sonraí a aisghabháil, a
scrúdú nó a úsáid,

(d) an fhaisnéis nó na sonraí a nochtadh tríd
an bhfaisnéis nó na sonraí a tharchur, a
scaipeadh nó a chur ar fáil ar shlí eile, nó

(e) an fhaisnéis nó na sonraí a ailíniú, a chur le
chéile, a bhacadh, a scriosadh nó a
dhíothú;”,

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(3):

“(3A) Tá le focal nó le habairt a úsáidtear san Acht
seo agus a úsáidtear freisin sa Treoir, mura n-éileoidh an
comhthéacs a mhalairt, an bhrí chéanna san Acht seo atá
leis nó léi sa Treoir.

(3B) (a) Faoi réir aon rialachán faoi alt 15(2) den Acht
seo, ní bheidh feidhm ag an Acht seo maidir
le rialaitheoirí sonraí i leith sonraí pearsanta a
phróiseáil ach amháin más rud é—
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(i) go mbeidh an rialaitheoir sonraí bunaithe
sa Stát agus go ndéanfar na sonraí a
phróiseáil i gcomhthéacs an bhunaithe
sin, nó

(ii) nach mbeidh an rialaitheoir sonraí bunaithe
sa Stát ná in aon stát eile is páirtí
conarthach i gComhaontú LEE ach go
mbainfidh sé nó sí úsáid as trealamh sa
Stát chun na sonraí a phróiseáil seachas
chun críche idirthurais trí chríoch an Stáit.

(b) Chun críocha mhír (a) den fho-alt seo, measfar
go mbeidh gach ceann díobh seo a leanas
bunaithe sa Stát:

(i) duine aonair a chonaíonn go rialta sa Stát,

(ii) comhlacht arna chorprú faoi dhlí an Stáit,

(iii) comhpháirtíocht nó comhlachas
neamhchorpraithe eile arna foirmiú nó
arna fhoirmiú faoi dhlí an Stáit, agus

(iv) duine nach dtagann faoi réim fhomhíreanna
(i), (ii) nó (iii) den mhír seo, ach a
chothabhálann sa Stát—

(I) oifig, brainse nó gníomhaireacht trína
seolann sé nó sí aon ghníomhaíocht,
nó

(II) cleachtadh rialta,

agus déanfar an tagairt do bhunú in aon stát
eile is páirtí conarthach i gComhaontú LEE a
fhorléiriú dá réir sin.

(c) Ní mór do rialaitheoir sonraí lena mbaineann
mír (a)(ii) den fho-alt seo, gan dochar d’aon
imeachtaí dlí a d’fhéadfaí a thionscnamh i
gcoinne an rialaitheora sonraí, ionadaí atá
bunaithe sa Stát a ainmniú.

(3C) Ní bheidh feidhm ag alt 2 agus ailt 2A agus 2B
(ailt arna gcur isteach le hAcht 2003) den Acht seo
maidir le—

(a) sonraí a choimeádtar d’aon toisc chun críche
taighde staire, nó

(b) sonraí eile arb é atá iontu cairteanna nó taifid
roinne (de réir bhrí an Achta um Chartlann
Náisiúnta, 1986 i ngach cás),

agus a gcomhlíonfaidh a gcoimeád cibé ceanglais (más
ann) a bheidh forordaithe chun cearta agus saoirsí
bunúsacha ábhar sonraí a chosaint.”,

agus
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(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(5) (a) Ní dhéanfaidh ceart a thugtar leis an Acht seo
dochar d’fheidhmiú cirt a thugtar leis an Acht
um Shaoráil Faisnéise, 1997.

(b) Le linn dóibh a bhfeidhmeanna a
chomhlíonadh, comhoibreoidh an Coimisinéir
agus an Coimisinéir Faisnéise lena chéile agus
tabharfaidh siad cúnamh dá chéile.”.

3.—Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Comhlíonfaidh rialaitheoir sonraí, maidir le sonraí
pearsanta a choimeádann sé nó sí, na forálacha seo a
leanas:

(a) beidh na sonraí nó, de réir mar a bheidh, an
fhaisnéis arb í atá sna sonraí, faighte go cóir
cothrom agus próiseálfar na sonraí go cóir
cothrom,

(b) beidh na sonraí beacht agus iomlán agus, más
gá é, coimeádfar cothrom le dáta iad,

(c) maidir leis na sonraí—

(i) is chun críche amháin nó níos mó a bheidh
sonraithe, follasach agus dlisteanach, agus
chun na críche nó na gcríoch sin amháin,
a bheidh siad faighte,

(ii) ní dhéanfar tuilleadh próiseála orthu ar shlí
a bheidh ar neamhréir leis an gcríoch sin
nó leis na críocha sin,

(iii) beidh siad leordhóthanach agus iomchuí
agus ní bheidh siad iomarcach i ndáil leis
an gcríoch nó leis na críocha chun ar
bailíodh iad nó chun a ndéantar tuilleadh
próiseála orthu, agus

(iv) ní choimeádfar iad go ceann tréimhse is
faide ná mar is gá chun na críche nó na
gcríoch sin,

(d) glacfar bearta slándála cuí in aghaidh rochtana
neamhúdaraithe ar na sonraí nó in aghaidh
athrú, nochtadh nó díothú neamhúdaraithe a
dhéanamh orthu, go háirithe i gcás go bhfuil i
gceist leis an bpróiseáil sonraí a tharchur thar
ghréasán, agus in aghaidh gach foirme
neamhdhleathaí próiseála eile.”,

(b) i bhfo-alt (5), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):
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“(a) Ní bhaineann fomhíreanna (ii) agus (iv) de mhír
(c) den fho-alt sin (1) le sonraí pearsanta a
choimeádtar chun críocha staidrimh nó taighde
nó críocha eolaíochta eile, agus a
gcomhlíonann a gcoimeád cibé ceanglais (más
ann) a bheidh forordaithe chun cearta agus
saoirsí bunúsacha ábhar sonraí a chosaint,
agus”,

(c) trí fho-alt (6) a scriosadh, agus

(d) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) Más rud é—

(a) go gcoimeádtar sonraí pearsanta chun críche
dírmhargaíochta, agus

(b) go n-iarrann an t-ábhar sonraí lena mbaineann
ar an rialaitheoir sonraí i scríbhinn—

(i) gan na sonraí a phróiseáil chun na críche
sin, nó

(ii) scor de phróiseáil na sonraí chun na críche
sin,

ansin—

(I) más rud é gur faoi mhír (b)(i) den fho-alt
seo a dhéanfar an iarraidh—

(A) déanfaidh an rialaitheoir sonraí, i gcás
go gcoimeádtar na sonraí ach amháin
chun na críche a dúradh, a luaithe is
féidir agus in aon chás tráth nach
déanaí ná 40 lá tar éis an iarraidh a
bheith tugtha dó nó di nó curtha
chuige nó chuici, na sonraí a
scriosadh, agus

(B) ní dhéanfaidh an rialaitheoir sonraí, i
gcás go gcoimeádtar na sonraí chun
na críche sin agus chun críocha eile,
na sonraí a phróiseáil chun na críche
sin tar éis don tréimhse a dúradh a
bheith caite,

(II) más rud é gur faoi mhír (b)(ii) den fho-alt
seo a dhéanfar an iarraidh, a luaithe is
féidir agus in aon chás tráth nach déanaí
ná 40 lá tar éis an iarraidh a bheith tugtha
don rialaitheoir sonraí nó curtha chuige nó
chuici, déanfaidh sé nó sí—

(A) i gcás nach gcoimeádtar na sonraí ach
amháin chun na críche a dúradh, na
sonraí a scriosadh, agus

(B) i gcás go gcoimeádtar na sonraí chun
na críche sin agus chun críocha eile,
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scor de phróiseáil na sonraí chun na
críche sin,

agus

(III) déanfaidh an rialaitheoir sonraí scéala dá
réir sin i scríbhinn a thabhairt don ábhar
sonraí agus, más cuí, na críocha eile sin a
chur in iúl dó nó di.

(8) I gcás go mbeidh coinne ag rialaitheoir sonraí go
mbeidh sonraí pearsanta, lena n-áirítear sonraí pearsanta
a cheanglaítear le dlí a chur ar fáil don phobal, a
choimeádann sé nó sí á bpróiseáil chun críocha
dírmhargaíochta, cuirfidh an rialaitheoir sonraí in iúl do
na daoine lena mbaineann na sonraí go bhféadfaidh siad
cur i gcoinne na próiseála sin, trí iarraidh i scríbhinn a chur
chuig an rialaitheoir sonraí agus saor in aisce.”.

4.—Déantar na hailt a leanas a chur isteach sa Phríomh-Acht i
ndiaidh alt 2:

“Próiseáil
sonraí
pearsanta.

2A.—(1) Ní dhéanfaidh rialaitheoir sonraí
sonraí pearsanta a phróiseáil mura gcomhlíonfaidh
an rialaitheoir sonraí alt 2 den Acht seo (arna
leasú le hAcht 2003) agus mura gcomhlíonfar
ceann amháin ar a laghad de na coinníollacha seo
a leanas:

(a) gur thug an t-ábhar sonraí a thoiliú nó a
toiliú leis an bpróiseáil nó, más rud é
nach bhfuil an t-ábhar sonraí, de
dheasca a éagumais nó a héagumais
coirp nó meabhrach nó a aoise nó a
haoise, in ann, nó gur dócha nach
mbeadh sé nó sí in ann, cineál agus
éifeacht an toilithe sin a thuiscint, gur
thug tuismitheoir nó caomhnóir nó
seanathair nó seanmháthair, uncail,
aintín, deartháir nó deirfiúr de chuid
an ábhair sonraí an toiliú agus nach
dtoirmisctear le dlí an toiliú sin a
thabhairt,

(b) go bhfuil gá leis an bpróiseáil—

(i) chun conradh inar páirtí an t-ábhar
sonraí a chomhlíonadh,

(ii) d’fhonn bearta a ghlacadh ar
iarraidh ón ábhar sonraí roimh
chonradh a dhéanamh,

(iii) chun oibleagáid dhlíthiúil a mbeidh
an rialaitheoir sonraí faoina réir a
chomhlíonadh seachas oibleagáid
a fhorchuirtear le conradh, nó

(iv) chun—
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(I) díobháil nó damáiste eile do
shláinte an ábhair sonraí a
chosc, nó

(II) cailleadh tromaí maoine nó
damáiste tromaí do mhaoin
de chuid an ábhair sonraí a
chosc,

nó ar shlí eile chun a leasanna
ríthábhachtacha a chosaint i gcás gur
dócha go ndéanfaí damáiste do na
leasanna sin mar thoradh ar thoiliú an
ábhair sonraí nó duine eile dá
dtagraítear i mír (a) den fho-alt seo a
lorg,

(c) go bhfuil gá leis an bpróiseáil—

(i) chun an ceartas a riaradh,

(ii) chun feidhm a thugtar do dhuine le
hachtachán nó faoi achtachán a
chomhlíonadh,

(iii) chun feidhm de chuid an Rialtais
nó de chuid Aire den Rialtas a
chomhlíonadh, nó

(iv) chun aon fheidhm eile de chineál
poiblí arna comhlíonadh ag duine
ar mhaithe le leas an phobail a
chomhlíonadh,

(d) go bhfuil gá leis an bpróiseáil chun
críocha na leasanna dlisteanacha arna
saothrú ag an rialaitheoir sonraí nó ag
tríú páirtí nó páirtithe ar nochtadh na
sonraí dó nó di nó dóibh, ach amháin i
gcás nach mbeidh údar leis an
bpróiseáil in aon chás áirithe mar
gheall ar dhochar do chearta agus
saoirsí bunúsacha nó do leasanna
dlisteanacha an ábhair sonraí.

(2) Féadfaidh an tAire le rialacháin, tar éis dul
i gcomhairle leis an gCoimisinéir, imthosca áirithe
a shonrú ina measfar fo-alt (1)(d) den alt seo a
bheith comhlíonta nó gan a bheith comhlíonta.

Próiseáil
sonraí
pearsanta atá
íogair.

2B.—(1) Ní dhéanfaidh rialaitheoir sonraí
sonraí pearsanta atá íogair a phróiseáil, mura rud
é:

(a) go gcomhlíonfar ailt 2 agus 2A (arna
leasú agus arna gcur isteach, faoi seach,
le hAcht 2003), agus

(b) ina theannta sin, go ndéanfar ceann
amháin ar a laghad de na coinníollacha
seo a leanas a chomhlíonadh:
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(i) go dtugtar go sainráite an toiliú dá
dtagraítear i mír (a) d’fho-alt (1)
d’alt 2A (arna chur isteach le
hAcht 2003) den Acht seo,

(ii) go bhfuil gá leis an bpróiseáil chun
aon cheart nó oibleagáid a thugtar
don rialaitheoir sonraí nó a
fhorchuirtear ar an rialaitheoir
sonraí le dlí, i dtaca le fostaíocht,
a fheidhmiú nó a chomhlíonadh,

(iii) go bhfuil gá leis an bpróiseáil chun
díobháil nó damáiste eile do
shláinte an ábhair sonraí nó duine
eile nó cailleadh tromaí i leith
maoine, nó do mhaoin, a chosc nó
chun leasanna ríthábhachtacha an
ábhair sonraí nó duine eile a
chosaint ar shlí eile i gcás—

(I) nach féidir leis an ábhar sonraí
toiliú leis an bpróiseáil ná
nach féidir an toiliú a
thabhairt thar a cheann nó
thar a ceann de réir alt
2A(1)(a) (arna chur isteach le
hAcht 2003) den Acht seo, nó

(II) nach féidir a bheith ag súil le
réasún go bhfaighidh an
rialaitheoir sonraí toiliú den
sórt sin,

nó go bhfuil gá leis an bpróiseáil
chun díobháil do dhuine eile, nó
damáiste do shláinte duine eile, nó
cailleadh tromaí i leith maoine, nó
damáiste do mhaoin, de chuid
duine eile, a chosc i gcás go
ndéanfar toiliú den sórt sin a
choimeád siar go míréasúnach,

(iv) maidir leis an bpróiseáil—

(I) go ndéanfar ı́ i gcúrsa a
ghnı́omhaı́ochtaı́ dlisteanacha
ag aon chomhlacht corpraithe,
nó aon chomhlacht neamh-
chorpraithe daoine—

(A) nach mbeidh bunaithe,
agus nach ndéanfar a
ghníomhaíochtaí, le
haghaidh brabúis, agus

(B) a bheidh ann chun críocha
polaitiúla, fealsúnachta,
creidimh nó ceardchum-
ainn,
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(II) go ndéanfar í le cosaintí cuí do
chearta agus saoirsí
bunúsacha ábhar sonraí,

(III) go mbainfidh sí le daoine
aonair amháin ar comhaltaí
iad den chomhlacht nó a
mbíonn teagmháil rialta acu
leis an gcomhlacht i dtaca
lena chríocha, agus

(IV) nach ndéanfar na sonraí a
nochtadh do thríú páirtí gan
toiliú ón ábhar sonraí,

(v) go ndearnadh an fhaisnéis sna
sonraí a phoibliú mar gheall ar
bhearta a rinne an t-ábhar sonraí
d’aon turas,

(vi) go bhfuil gá leis an bpróiseáil—

(I) chun an ceartas a riaradh,

(II) chun feidhm a thugtar do
dhuine le hachtachán nó faoi
achtachán a chomhlíonadh,
nó

(III) chun feidhm de chuid an
Rialtais nó de chuid Aire den
Rialtas a chomhlíonadh,

(vii) maidir leis an bpróiseáil—

(I) go bhfuil gá léi chun comhairle
dlí a fháil nó chun críocha
imeachtaí dlí nó imeachtaí dlí
ionchasacha nó i dtaca leis an
gcéanna, nó

(II) go bhfuil gá léi ar shlí eile chun
cearta dlí a bhunú, a
fheidhmiú nó a chosaint,

(viii) go bhfuil gá leis an bpróiseáil chun
críocha liachta agus go bhfuil sí
gafa de láimh ag—

(I) gairmí sláinte, nó

(II) duine a mbeidh dualgas
rúndachta air nó uirthi i leith
an ábhair sonraí sna
himthosca arb ionann é agus
an dualgas a bheadh ann dá
mba ghairmí sláinte an duine
sin,

(ix) go bhfuil gá leis an bpróiseáil
d’fhonn faisnéis a fháil lena
húsáid, faoi réir agus de réir an
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Achta Staidrimh, 1993, ach
amháin chun críocha staidrimh,
tiomsaithe agus anailísithe,

(x) go bhfuil an phróiseáil á déanamh
ag páirtithe polaitíochta, nó
iarrthóirí lena dtoghadh chun
oifige polaitíochta toghaí nó
sealbhóirí ar oifig pholaitíochta
thoghaí, i gcúrsa gníomhaíochtaí
toghcháin chun sonraí a thiomsú
maidir le tuairimí polaitíochta
daoine agus go gcomhlíonfar cibé
ceanglais (más ann) a fhorordófar
chun cearta agus saoirsí
bunúsacha ábhar sonraí a
chosaint,

(xi) go bhfuil an phróiseáil údaraithe le
rialacháin arna ndéanamh ag an
Aire agus a dhéanfar ar
chúiseanna ar mhaithe le leas
substainteach an phobail,

(xii) go bhfuil gá leis an bpróiseáil chun
aon cháin, dleacht, tobhach nó
airgead eile atá dlite don Stát nó is
iníoctha leis an Stát a mheasúnú, a
bhailiú nó a íoc agus gur chun na
críche sin amháin atá na sonraí
tugtha ag an ábhar sonraí,

(xiii) go bhfuil gá leis an bpróiseáil chun
teidlíocht a chinneadh chuig aon
sochar, pinsean, cúnamh, liúntas,
forlíonadh nó íocaíocht faoin
Acht Leasa Shóisialaigh
(Comhdhlúthú), 1993, nó faoi aon
scéim neamhreachtúil arna
riaradh ag an Aire Gnóthaí
Sóisialacha, Pobail agus
Teaghlaigh nó chun an céanna a
rialú nó chun aon chríche eile a
bhaineann leis an gcéanna a
riaradh.

(2) Féadfaidh an tAire le rialacháin arna
ndéanamh tar éis dul i gcomhairle leis an
gCoimisinéir—

(a) feidhmiú fho-alt (1)(b)(ii) den alt seo a
eisiamh i cibé cásanna a shonrófar, nó

(b) a fhoráil, i cibé cásanna a shonrófar,
nach measfar go mbeidh an coinníoll
san fho-alt sin (1)(b)(ii) comhlíonta
mura mbeidh cibé coinníollacha breise
a shonrófar comhlíonta freisin.

(3) Féadfaidh an tAire le rialacháin cibé foráil
is cuí leis nó léi a dhéanamh chun ábhair shonraí
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a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta arna
bpróiseáil ar sonraí iad—

(a) maidir le haon chion a bheidh déanta nó
a líomhnaítear a bheith déanta ag
ábhair shonraí,

(b) maidir le haon imeachtaí i leith ciona a
bheidh déanta nó a líomhnaítear a
bheith déanta ag ábhair shonraí,
imeachtaí den sórt sin a dhiúscairt nó
pianbhreith aon chúirte in imeachtaí
den sórt sin,

(c) maidir le haon ghníomh nó
neamhghníomh nó gníomh nó
neamhghníomh líomhnaithe de chuid
ábhar sonraí as a dtagann
smachtbhannaí riaracháin,

(d) aon imeachtaí sibhialta i gcúirt nó i
mbinse eile ina mbeidh ábhair shonraí
ina bpáirtithe nó aon bhreithiúnas,
ordú nó cinneadh ó bhinse den sórt sin
in aon imeachtaí den sórt sin,

agus déanfar sonraí pearsanta a phróiseáil de réir
aon rialachán faoin bhfo-alt seo.

(4) San alt seo—

folaíonn ‘gairmí sláinte’ lia-chleachtóir cláraithe,
de réir bhrí Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978,
fiaclóir cláraithe de réir bhrí Acht na bhFiaclóirí,
1985 nó duine d’aon aicme eile oibrithe sláinte nó
oibrithe sóisialacha a bheidh sonraithe le
rialacháin arna ndéanamh ag an Aire tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Sláinte agus Leanaí agus
le haon Aire eile den Rialtas ar chóir, i dtuairim
an Aire, ag féachaint dá fheidhmeanna nó dá
feidhmeanna, dul i gcomhairle leis nó léi;

folaíonn ‘críocha liachta’ na críocha a bhaineann
le liacht coisctheach, fáthmheas liachta, taighde
liachta, cúram agus cóireáil a sholáthar agus
seirbhísí cúraim shláinte a bhainistiú.

Bearta
slándála maidir
le sonraí
pearsanta.

2C.—(1) Le linn do rialaitheoir sonraí bearta
slándála cuí a chinneadh chun críocha alt 2(1)(d)
den Acht seo, go háirithe (ach gan dochar do
ghinearáltacht na forála sin), i gcás gur gá sonraí
a tharchur thar líonra le linn na próiseála—

(a) féadfaidh sé nó sí aird a thabhairt ar
staid na forbartha teicneolaíochta agus
ar an gcostas a bheadh leis na bearta a
chur i ngníomh, agus

(b) cinnteoidh sé nó sí go gcuirfear leibhéal
slándála ar fáil leis na bearta is cuí—
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(i) maidir leis an díobháil a
d’fhéadfadh teacht as próiseáil
neamhúdaraithe nó neamh-
dhleathach ar na sonraí lena
mbaineann, as iad a dhíothú trí
thionóisc nó go neamhdhleathach
nó as iad a chailleadh trí thionóisc,
nó as damáiste a dhéanamh dóibh
trí thionóisc, agus

(ii) maidir leis na cineálacha sonraí
lena mbaineann.

(2) Déanfaidh rialaitheoir sonraí gach beart
réasúnach chun a chinntiú—

(a) go mbeidh daoine a bheidh fostaithe
aige nó aici, agus

(b) go mbeidh daoine eile san ionad oibre
lena mbaineann,

ar an eolas i dtaobh na mbeart iomchuí slándála
réamhráite agus go gcomhlíonfaidh siad iad.

(3) I gcás gur próiseálaí sonraí a dhéanfaidh
próiseáil ar shonraí pearsanta thar ceann
rialaitheora sonraí, déanfaidh an rialaitheoir
sonraí—

(a) a chinntiú go ndéanfar an phróiseáil de
bhun conartha i scríbhinn nó i bhfoirm
choibhéiseach eile idir an rialaitheoir
sonraí agus an próiseálaí sonraí agus go
bhforálfar sa chonradh nach
ndéanfaidh an próiseálaí sonraí an
phróiseáil ach de réir agus faoi réir
threoracha an rialaitheora sonraí agus
go gcomhlíonfaidh an próiseálaí sonraí
oibleagáidí atá comhionann leis na
hoibleagáidí sin arna bhforchur ar an
rialaitheoir sonraí le halt 2(1)(d) den
Acht seo,

(b) a chinntiú go dtabharfaidh an próiseálaí
sonraí ráthaíochtaí leordhóthanacha i
leith na mbeart slándála teicniúil, agus
i leith na mbeart eagrúcháin, lena
rialófar an phróiseáil, agus

(c) gach beart réasúnach chun a chinntiú go
gcomhlíonfar na bearta sin.

Sonraí
pearsanta a
phróiseáil go
cóir cothrom.

2D.—(1) Ní mheasfar sonraí pearsanta a bheith
próiseáilte go cóir cothrom, chun críocha alt
2(1)(a) den Acht seo, mura rud é—

(a) i gcás sonraí arna bhfáil ón ábhar sonraí,
go gcinnteoidh an rialaitheoir sonraí, a
mhéid is indéanta, go mbeidh an
fhaisnéis a shonraítear i bhfo-alt (2)
den alt seo ar a laghad ag an ábhar

15

A.4



A.4

16

[Uimh. 6.] [2003.]An tAcht um Chosaint Sonraı́ (Leasú),
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sonraí, go soláthrófar an fhaisnéis sin
dó nó di, nó go gcuirfear an fhaisnéis
sin ar fáil go réidh dó nó di,

(b) in aon chás eile, go gcinnteoidh an
rialaitheoir sonraí, a mhéid is indéanta,
go mbeidh an fhaisnéis a shonraítear i
bhfo-alt (3) den alt seo ar a laghad ag
an ábhar sonraí, go soláthrófar an
fhaisnéis sin dó nó di, nó go gcuirfear
an fhaisnéis sin ar fáil go réidh dó nó
di—

(i) tráth nach déanaí ná an tráth a
dhéanfaidh an rialaitheoir sonraí
na sonraí a phróiseáil den chéad
uair, nó

(ii) má bheartaítear na sonraí a
nochtadh do thríú páirtí, tráth
nach déanaí ná tráth an nochta
sin.

(2) Is í an fhaisnéis dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(a) den alt seo:

(a) céannacht an rialaitheora sonraí,

(b) más rud é go bhfuil ionadaí ainmnithe
aige nó aici chun críocha an Achta seo,
céannacht an ionadaí,

(c) an chríoch nó na críocha chun a
mbeartaítear na sonraí a phróiseáil,
agus

(d) aon fhaisnéis eile is gá, ag féachaint do
na himthosca sonracha ina ndéantar na
sonraí a phróiseáil nó ina mbeidh siad
le próiseáil, chun a chumasú go mbeidh
próiseáil i leith na sonraí cóir cothrom
don ábhar sonraí, mar atá: faisnéis i
dtaobh fhaighteoirí nó earnálacha
fhaighteoirí na sonraí, i dtaobh an
bhfuil sé d’oibleagáid freagraí a
thabhairt ar cheisteanna a chuirtear
chun na sonraí a bhailiú, i dtaobh na
n-iarmhairtí a d’fhéadfadh eascairt as
mainneachtain freagraí den sórt sin a
thabhairt agus i dtaobh ceart rochtana
ar na sonraí a bhaineann leis nó léi
agus i dtaobh an chirt chun na sonraí
sin a cheartú a bheith ann.

(3) Is í an fhaisnéis dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(b) den alt seo:

(a) an fhaisnéis a shonraítear i bhfo-alt (2)
den alt seo,

(b) na hearnálacha sonraí lena mbaineann,
agus
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(c) ainm an rialaitheora sonraí bunaidh.

(4) Níl feidhm ag an bhfo-alt sin (1)(b)—

(a) i gcás, chun próiseáil a dhéanamh chun
críocha staidrimh nó chun críocha
taighde staire nó eolaíochta go
háirithe, nach féidir an fhaisnéis a
shonraítear san fho-alt sin a sholáthar
nó go ngabhfadh saothar as cuimse
lena soláthar, nó

(b) in aon chás eile inar gá an fhaisnéis a
phróiseáil atá ar áireamh nó a bheidh
le háireamh sna sonraí ag an
rialaitheoir sonraí chun oibleagáid
dhlíthiúil a chomhlíonadh a bhfuil an
rialaitheoir sonraí faoina réir seachas
oibleagáid arna forchur le conradh,

má chomhlíontar cibé coinníollacha a shonrófar i
rialacháin arna ndéanamh ag an Aire tar éis dul i
gcomhairle leis an gCoimisinéir.”.

5.—Leasaítear alt 4 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (a) agus (b):

“(a) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, má iarrann
duine aonair le fógra i scríbhinn amhlaidh ar
rialaitheoir sonraí—

(i) cuirfidh an rialaitheoir sonraí in iúl dó nó
di cibé acu atá nó nach bhfuil sonraí
pearsanta a bhaineann leis an duine aonair
ar áireamh sna sonraí arna bpróiseáil ag
an rialaitheoir sonraí nó thar a cheann nó
thar a ceann,

(ii) má tá, déanfaidh an rialaitheoir sonraí
tuairisc ar na nithe seo a leanas a sholáthar
dó nó di—

(I) na hearnálacha sonraí atá á bpróiseáil
ag an rialaitheoir sonraí nó atá á
bpróiseáil thar a cheann nó thar a
ceann,

(II) na sonraí pearsanta arb iad na sonraí
ar ábhar sonraí dóibh an duine
aonair sin,

(III) an cuspóir nó na cuspóirí atá leis an
bpróiseáil, agus

(IV) na faighteoirí nó na hearnálacha
faighteoirí a nochtar na sonraí dóibh
nó a bhféadfar na sonraí a nochtadh
dóibh,
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(iii) cuirfear na nithe seo a leanas in iúl dó nó
di i bhfoirm intuigthe—

(I) an fhaisnéis arb í aon sonraí pearsanta
ar ábhar sonraí dóibh an duine aonair
sin, agus

(II) aon fhaisnéis atá ar eolas ag an
rialaitheoir sonraí nó atá ar fáil dó nó
di i dtaobh fhoinse na sonraí sin mura
rud é go bhfuil cur in iúl na faisnéise
sin in aghaidh leas an phobail,

agus

(iv) i gcás, maidir le próiseáil sonraí ar mhodh
uathoibríoch agus ar ábhar sonraí do na
sonraí sin an duine aonair, gurbh í an
phróiseáil sin, nó gur dócha gurb í an
phróiseáil sin, an t-aon bhonn amháin atá
le haon chinneadh a fhearfaidh go
suntasach air nó uirthi, cuirfidh an
rialaitheoir sonraí an loighic a bhainfidh
leis an bpróiseáil in iúl dó nó di saor in
aisce,

a luaithe is féidir agus in aon chás tráth nach
déanaí ná 40 lá tar éis don duine aonair
forálacha an ailt seo a chomhlíonadh agus, más
rud é go bhfuil aon chuid den fhaisnéis sloinnte
i dtéarmaí nach intuigthe don ghnáthdhuine
gan mhíniú, cuirfear míniú na dtéarmaí sin ag
gabháil leis an bhfaisnéis.

(b) Pléifear le hiarraidh faoi mhír (a) den fho-alt
seo nach mbaineann lena fomhíreanna go léir,
in éagmais aon chomhartha dá mhalairt, mar
iarraidh a bhaineann leo go léir.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(4A) (a) I gcás gurb éard atá i sonraí pearsanta a
bhaineann le hábhar sonraí tuairim i dtaobh an
ábhair sonraí arna cur in iúl ag duine eile,
féadfar na sonraí a nochtadh don ábhar sonraí
gan toiliú an duine sin leis an nochtadh a fháil.

(b) Níl feidhm ag mír (a) den fho-alt seo—

(i) maidir le sonraí pearsanta atá á sealbhú ag
an duine atá i gceannas ar fhoras dá
dtagraítear in alt 5(1)(c) den Acht seo, nó
atá á sealbhú thar a cheann nó thar a
ceann, agus arb éard atá iontu tuairim i
dtaobh an ábhair sonraí arna cur in iúl ag
duine eile má tá an t-ábhar sonraí á
choinneáil nó á coinneáil i bhforas den
sórt sin, nó má coinníodh an t-ábhar sonraí
amhlaidh, nó
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(ii) más ar mhodh rúin a cuireadh in iúl an
tuairim dá dtagraítear sa mhír sin nó más
ar an mbonn tuisceana gur ar mhodh rúin
a phléifí léi.”,

(c) i bhfo-alt (8)(a), trí “nó ar mhaithe le leas an phobail” a
chur isteach i ndiaidh “ar mhaithe le hábhair shonraí”,
agus

(d) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(8):

“(9) Comhlíonfar na hoibleagáidí a fhorchuirtear le
fo-alt (1)(a)(iii) (arna chur isteach le hAcht 2003) den alt
seo trí chóip den fhaisnéis lena mbaineann a sholáthar don
ábhar sonraí i mbuanfhoirm, mura rud é—

(a) nach féidir cóip den sórt sin a sholáthar nó go
ngabhfadh saothar as cuimse lena soláthar, nó

(b) go gcomhaontóidh an t-ábhar sonraí a mhalairt.

(10) I gcás go mbeidh iarraidh faoi fho-alt (1) den alt
seo comhlíonta ag rialaitheoir sonraí roimhe seo, ní bheidh
d’oibleagáid ar an rialaitheoir sonraí iarraidh
chomhionann nó chomhchosúil ina dhiaidh sin faoin
bhfo-alt sin ón duine aonair céanna a chomhlíonadh mura
rud é, i dtuairim an rialaitheora sonraí, go bhfuil tréimhse
réasúnach caite idir comhlíonadh na hiarrata roimhe sin
agus déanamh na hiarrata reatha.

(11) Le linn cinneadh a dhéanamh chun críocha fho-alt
(10) den alt seo i dtaobh an bhfuil an tréimhse réasúnach
a shonraítear san fho-alt sin caite, tabharfar aird ar chineál
na sonraí, ar an gcríoch a bhfuil na sonraí á bpróiseáil
chuici agus ar a mhinice a athraítear na sonraí.

(12) Ní mheasfar go gceanglaítear le fo-alt (1)(a)(iv)
den alt seo faisnéis a sholáthar i dtaobh na loighce a
bhaineann le cinneadh a ghlacadh más rud é, agus sa
mhéid sin amháin, go rachadh an soláthar sin chun dochair
do rúin trádála nó do mhaoin intleachtúil (go háirithe aon
chóipcheart lena gcosnaítear bogearraí ríomhairí).

(13) (a) Ní dhéanfaidh duine, i dtaca leis na nithe seo
a leanas—

(i) duine eile a earcú mar fhostaí,

(ii) leanúint de dhuine eile a fhostú, ná

(iii) conradh chun go ndéanfaidh duine eile
seirbhísí a sholáthar dó nó di,

a cheangal ar an duine eile sin—

(I) iarraidh a dhéanamh faoi fho-alt (1) den alt
seo, ná

(II) sonraí a bhaineann leis an duine eile sin a
gheofar de thoradh iarrata den sórt sin a
sholáthar dó nó di.
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(b) Aon duine a sháróidh mír (a) den fho-alt seo,
beidh sé nó sí ciontach i gcion.”.

6.—Leasaítear alt 5 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a
chur isteach i bhfo-alt (1) roimh mhír (h):

“(gg) a choimeádann an Coimisinéir nó an Coimisinéir
Faisnéise chun críocha a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna,”.

7.—Leasaítear alt 6 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “a bhacadh nó” a chur isteach i ndiaidh
“más iomchuí,”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) I gcás go ndéanfaidh rialaitheoir sonraí de réir
iarrata, nó go measfar go ndearna sé ní sí de réir iarrata,
faoi fho-alt (1) den alt seo, déanfaidh sé nó sí, a luaithe is
féidir agus in aon chás tráth nach déanaí ná 40 lá tar éis
an iarraidh a bheith tugtha dó nó di nó curtha chuige nó
chuici, an ceartú, an bacadh, an scriosadh nó an ráiteas
lena mbaineann a chur in iúl—

(a) don duine aonair a rinne an iarraidh, agus

(b) i gcás go modhnaíonn an comhlíonadh sin go
hábhartha na sonraí lena mbaineann, d’aon
duine ar nochtadh na sonraí dó nó di le linn na
tréimhse 12 mhí díreach sular tugadh an
iarraidh dó nó di nó sular cuireadh chuige nó
chuici í, mura rud é nach féidir é sin a chur in
iúl nó go ngabhann saothar as cuimse lena chur
in iúl.”.

8.—Cuirtear na hailt seo a leanas isteach sa Phríomh-Acht i
ndiaidh alt 6:

“Ceart ábhair
sonraí agóid a
dhéanamh in
aghaidh
próiseála a
d’fhéadfadh a
bheith ina cúis
damáiste nó
anó.

6A.—(1) Faoi réir fho-alt (3) agus mura
bhforáiltear a mhalairt le haon achtachán, beidh
duine aonair i dteideal, aon tráth, le fógra i
scríbhinn arna sheirbheáil ar rialaitheoir sonraí, a
iarraidh air nó uirthi scor, laistigh de thréimhse
ama réasúnach, d’aon sonraí pearsanta a
phróiseáil, nó scor dá bpróiseáil chun críche
sonraithe nó ar shlí shonraithe, nó a iarraidh air
nó uirthi gan tosú ar an gcéanna, ar sonraí
pearsanta iad arb é nó í an t-ábhar sonraí ina leith,
má thagann an phróiseáil faoi réim fho-alt (2) den
alt seo, ar an bhforas, ar chúiseanna sonraithe—

(a) go bhfuil, nó gur dócha go mbeadh,
próiseáil na sonraí sin nó a bpróiseáil
chun na críche sin nó ar an tslí sin ina
cúis damáiste nó anó substaintiúil dó
nó di nó do dhuine eile, agus
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(b) gur damáiste nó anó gan údar atá nó a
bheadh ann.

(2) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le
próiseáil is gá—

(a) chun aon chúram a chomhlíonadh ar
cúram é atá á chomhall ar mhaithe le
leas an phobail, nó le linn údarás
oifigiúil arna dhílsiú don rialaitheoir
sonraí nó do thríú páirtí dá nochtar na
sonraí, nó a mbeidh na sonraí le
nochtadh dó nó di, a fheidhmiú, nó

(b) chun críocha na leasanna dlisteanacha a
mbeidh an rialaitheoir sonraí dá
nochtar na sonraí, nó a mbeidh na
sonraí le nochtadh dó nó di, á saothrú,
mura rud é go mbeidh sáraíocht ar na
leasanna sin ag leasanna an ábhair
sonraí i ndáil le cearta agus saoirsí
bunúsacha agus, go háirithe, i ndáil
lena cheart nó lena ceart chun
príobháideachta maidir le próiseáil
sonraí pearsanta.

(3) Níl feidhm ag fo-alt (1)—

(a) i gcás ina bhfuil an t-ábhar sonraí tar éis
toiliú go follasach leis an bpróiseáil,

(b) más gá an phróiseáil—

(i) chun conradh, ar páirtí ann an
t-ábhar sonraí, a chomhlíonadh,

(ii) d’fhonn bearta a dhéanamh ar
iarraidh ón ábhar sonraí roimh dó
nó di conradh a dhéanamh,

(iii) chun aon oibleagáid dhlíthiúil a
chomhlíonadh a bhfuil an
rialaitheoir sonraí nó an t-ábhar
sonraí faoina réir, seachas ceann
arna forchur le conradh, nó

(iv) chun leasanna ríthábhachtacha an
ábhair sonraí a chosaint,

(c) maidir le próiseáil arna déanamh ag
páirtithe polaitíochta nó iarrthóirí lena
dtoghadh chun oifige polaitíochta
toghaí, nó sealbhóirí ar oifig
pholaitíochta thoghaí, i gcúrsa
gníomhaíochtaí toghcháin, nó

(d) i cibé cásanna eile, más ann, a bheidh
sonraithe i rialacháin arna ndéanamh
ag an Aire tar éis dul i gcomhairle leis
an gCoimisinéir.

(4) I gcás go mbeidh fógra faoi fho-alt (1) den
alt seo á sheirbheáil ar rialaitheoir sonraí,
déanfaidh sé nó sí, a luaithe is indéanta, agus in
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aon chás tráth nach déanaí ná 20 lá tar éis dó nó
di an fógra a fháil, fógra a sheirbheáil ar an duine
aonair lena mbaineann—

(a) á rá go bhfuil sé nó sí tar éis déanamh
de réir, nó go bhfuil sé ar intinn aige nó
aici déanamh de réir, na hiarrata lena
mbaineann, nó

(b) á rá go bhfuil sé nó sí den tuairim nach
bhfuil bonn cirt, go feadh méid ar bith,
leis an iarraidh agus na cúiseanna atá
leis an tuairim agus an méid (más ann)
a bhfuil sé nó sí tar éis déanamh dá
réir nó a bhfuil sé ar intinn aige nó aici
déanamh dá réir.

(5) Más deimhin leis an gCoimisinéir, ar
iarratas chuige sin a bheith déanta chuige nó chuici
ag duine aonair a bhfuil fógra faoi fho-alt (1) den
alt seo seirbheáilte aige nó aici, ar fógra é ar
dealraitheach don Choimisinéir go bhfuil bonn cirt
leis, nó go bhfuil bonn cirt go feadh méid ar bith
leis, gur mhainnigh an rialaitheoir sonraí lena
mbaineann déanamh de réir an fhógra nó
déanamh dá réir go feadh an mhéid sin agus go
bhfuil 40 lá ar a laghad caite ó fuair sé nó sí an
fógra, féadfaidh an Coimisinéir, le fógra
forfheidhmithe arna sheirbheáil ar an rialaitheoir
sonraí, a ordú dó nó di cibé bearta is gá a
dhéanamh chun go ndéanfar de réir na hiarrata,
nó chun go ndéanfar dá réir go feadh an mhéid
sin, de réir mar is cuí leis an gCoimisinéir agus mar
a shonróidh sé nó sí san fhógra forfheidhmithe,
agus sonrófar san fhógra sin na cúiseanna ar
deimhin leis an gCoimisinéir mar a dúradh.

Cearta i
ndáil le
cinnteoireacht
uathoibrithe.

6B.—(1) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, maidir
le cinneadh a mbeidh éifeachtaí dlíthiúla leis a
bhainfidh le hábhar sonraí nó a dhéanfaidh difear
substaintiúil ar shlí eile d’ábhar sonraí, ní
ceadmhach an cinneadh a bhunú ar phróiseáil
sonraí pearsanta trí mheáin uathoibríocha amháin,
ar sonraí pearsanta iad arb é nó í an t-ábhar sonraí
ina leith agus a mbeartaítear cúrsaí pearsanta
áirithe a bhaineann leis nó léi a mheasúnú leo, mar
atá, mar shampla (ach gan dochar do
ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo), a
fheidhmíocht nó a feidhmíocht ag an obair, a
chreidmheasacht nó a creidmheasacht, a
iontaofacht nó a hiontaofacht nó a iompar nó a
hiompar.

(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) den alt seo—

(a) i gcás ina mbeidh cinneadh dá
dtagraítear san fho-alt sin—

(i) arna dhéanamh le linn bearta a
bheith á ndéanamh—
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(I) chun breithniú a dhéanamh i
dtaobh an ndéanfar conradh
leis an ábhar sonraí,

(II) d’fhonn conradh den sórt sin a
dhéanamh, nó

(III) le linn conradh den sórt sin a
chomhlíonadh,

nó

(ii) á údarú nó á cheangal le haon
achtachán, agus ina gcuirfear in iúl
don ábhar sonraí go mbeartaítear
an cinneadh a dhéanamh, agus

(iii) (I) gurb é is éifeacht don
chinneadh iarraidh de chuid
an ábhair sonraí a dheonú, nó

(II) go mbeidh bearta leor-
dhóthanacha déanta chun
leasanna dlisteanacha an
ábhair sonraí a chosaint trí,
mar shampla (ach gan dochar
do ghinearáltacht an mhéid
sin roimhe seo), socruithe a
dhéanamh chun a chumasú
dó nó di uiríll a dhéanamh
chun an rialaitheora sonraí i
ndáil lena bhfuil beartaithe,

nó

(b) más rud é go dtoilíonn an t-ábhar sonraí
leis an bpróiseáil dá dtagraítear i bhfo-
alt (1).”.

9.—Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht—

(a) trí “phróiseáil” a chur in ionad “nochtadh”, gach áit a
bhfuil sé, agus

(b) trí mhír (g) a scriosadh.

10.—Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) (a) Déanfaidh an Coimisinéir faireachán ar dhlíthiúlacht
próiseála sonraí pearsanta (lena n-áirítear a dtarchur
go dtí Aonad Lárnach Eorodac a bunaíodh de bhun
an Rialacháin ón gComhairle), de réir an Rialacháin
ón gComhairle.

(b) I mír (a) den fho-alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán ón
gComhairle’ Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 an 11
Nollaig 2000(2) ón gComhairle, a bhaineann le bunú
Eorodac chun méarloirg a chur i gcomparáid chun

(1)I.O. Uimh. L 316, 15.12.00, lch. 0001-0010.
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2003.

Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur chun
feidhme go héifeachtach.

(1B) Déanfaidh an Coimisinéir socrú chun go scaipfear na
nithe seo a leanas i cibé foirm agus ar cibé slí is cuí leis nó léi—

(a) aon fhionnachtain Chomhphobail (de réir bhrí fho-alt
(2)(b) (arna chur isteach le hAcht 2003) d’alt 11 den
Acht seo),

(b) aon chinneadh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh nó
de chuid na Comhairle Eorpaí faoin nós imeachta dá
bhforáiltear in Airteagal 31(2) den Treoir ar
cinneadh é arna dhéanamh chun críocha mhír 3 nó 4
d’Airteagal 26 den Treoir, agus

(c) cibé faisnéis eile is dealraitheach dó nó di is
fóirsteanach a thabhairt do rialaitheoirí sonraí i ndáil
le cearta agus saoirsí ábhar sonraí a chosaint ar
cearta agus saoirsí iad a bhaineann le próiseáil sonraí
pearsanta i dtíortha agus i gcríocha lasmuigh den
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

(1C) Is é nó is í an Coimisinéir an t-údarás maoirseachta sa
Stát chun críocha na Treorach.

(1D) Comhlíonfaidh an Coimisinéir freisin aon
fheidhmeanna i ndáil le cosaint sonraí a thabharfaidh an tAire
do nó di le rialacháin, chun a chumasú don Rialtas éifeacht a
thabhairt d’aon oibleagáidí idirnáisiúnta de chuid an Stáit.”.

11.—Leasaítear alt 10 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) i mír (a), trí “ag rialaitheoir sonraí nó ag próiseálaí
sonraí” a scriosadh, agus

(ii) i mír (b), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (ii):

“(ii) mura féidir leis nó léi socrú a
dhéanamh, laistigh de thréimhse ama
réasúnach, chun go dtiocfaidh na
páirtithe lena mbaineann ar réiteach
cairdiúil ar an ní is ábhar don
ghearán, fógra a thabhairt i scríbhinn
don duine aonair a rinne an gearán
faoina chinneadh nó faoina cinneadh
i ndáil leis ar fógra é ina ndéarfar go
bhféadfaidh an duine aonair, más
éagóir dó nó di an cinneadh,
achomharc a dhéanamh ina aghaidh
chun na Cúirte faoi alt 26 den Acht
seo laistigh de 21 lá ón lá a
gheobhaidh sé nó sí an fógra.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):
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“(1A) Féadfaidh an Coimisinéir cibé imscrúduithe is
cuí leis nó léi a sheoladh, nó a chur faoi deara iad a
sheoladh, chun a chinntiú go ndéanfar de réir fhorálacha
an Achta seo agus chun aon sárú ar na forálacha sin a
shainaithint.”,

(c) i bhfo-alt (2), trí “is rialaitheoir sonraí nó is próiseálaí
sonraí”, a scriosadh,

(d) i bhfo-alt (3), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) aon sonraí de na sonraí lena mbaineann a
bhacadh, a cheartú, a scriosadh nó a dhíothú,
nó”,

agus

(e) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) Ar rialaitheoir sonraí do chomhlíonadh ceanglais
faoi fho-alt (3) den alt seo, déanfaidh sé nó sí, a luaithe is
féidir agus in aon chás tráth nach déanaí ná 40 lá tar éis
chomhlíonadh an cheanglais sin, an bacadh, an ceartú, an
scriosadh, an díothú nó an ráiteas lena mbaineann a chur
in iúl—

(a) don ábhar sonraí lena mbaineann, agus

(b) i gcás go modhnaíonn an comhlíonadh sin go
hábhartha na sonraí lena mbaineann, d’aon
duine ar nochtadh na sonraí dó nó di le linn na
tréimhse a thosaigh 12 mhí roimh an dáta ar
seirbheáladh an fógra forfheidhmithe lena
mbaineann agus a chríochnaigh díreach roimh
an gcomhlíonadh sin mura rud é nach féidir é
a chur in iúl nó go ngabhfadh saothar as cuimse
lena chur in iúl.”.

12.—Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 11 den Phríomh-
Acht:

“11—(1) Ní dhéanfar sonraí pearsanta a aistriú chuig tír nó
críoch lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch mura rud
é go gcinnteoidh an tír nó an chríoch sin leibhéal
leordhóthanach cosanta do phríobháideacht agus do chearta
agus saoirsí bunúsacha ábhar sonraí i ndáil le próiseáil sonraí
pearsanta, ag féachaint do na himthosca go léir a bhaineann leis
an aistriú agus, go háirithe, ach gan dochar do ghinearáltacht an
mhéid sin roimhe seo—

(a) cineál na sonraí,

(b) na críocha dá mbeartaítear na sonraí a phróiseáil agus
an tréimhse ar lena linn a bheartaítear iad a
phróiseáil,

(c) tír nó críoch thionscnaimh na faisnéise atá sna sonraí,

(d) an tír nó an chríoch atá ina ceann scríbe don
fhaisnéis sin,
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2003.

(e) an dlí atá i bhfeidhm sa tír nó sa chríoch dá
dtagraítear i mír (d),

(f) aon chóid iompair iomchuí nó aon rialacha eile is
infheidhme sa tír nó sa chríoch sin,

(g) aon bhearta slándála arna ndéanamh i leith na sonraí
sa tír nó sa chríoch sin, agus

(h) oibleagáidí idirnáisiúnta na tíre nó na críche sin.

(2) (a) I gcás, in aon imeachtaí faoin Acht seo, go
n-eascraíonn ceist—

(i) i dtaobh an bhfuil an leibhéal leordhóthanach
cosanta a shonraítear i bhfo-alt (1) den alt seo
arna chinntiú ag tír nó ag críoch lasmuigh den
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a mbeidh
sonraí pearsanta le haistriú chuici, agus

(ii) go bhfuil fionnachtain Chomhphobail déanta i
ndáil le haistrithe den chineál atá i gceist,

déanfar an cheist a chinneadh de réir na
fionnachtana sin.

(b) I mír (a) den fho-alt seo, ciallaíonn ‘fionnachtain
Chomhphobail’ fionnachtain de chuid an
Choimisiúin Eorpaigh arna déanamh chun críocha
mhír (4) nó (6) d’Airteagal 25 den Treoir, faoin nós
imeachta dá bhforáiltear le hAirteagal 31(2) den
Treoir i dtaobh an bhfuil an leibhéal leordhóthanach
cosanta a shonraítear i bhfo-alt (1) den alt seo arna
chinntiú ag tír nó ag críoch lasmuigh den Limistéar
Eorpach Eacnamaíoch.

(3) Déanfaidh an Coimisinéir aon chás ina measann sé nó sí
nach bhfuil an leibhéal leordhóthanach cosanta dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) den alt seo á chinntiú ag tír nó ag críoch lasmuigh
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a chur in iúl don
Choimisiún agus d’údaráis mhaoirseachta na mBallstát eile.

(4) (a) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haistriú
sonraí—

(i) má cheanglaítear nó má údaraítear aistriú na
sonraí nó na faisnéise arb í atá sna sonraí—

(I) le haon achtachán nó faoi aon achtachán, nó

(II) le haon choinbhinsiún nó ionstraim eile nó
faoi aon choinbhinsiún nó ionstraim eile
lena bhforchuirtear oibleagáid idirnáisiúnta
ar an Stát,

(ii) má tá a thoiliú nó a toiliú leis an aistriú tugtha ag
an ábhar sonraí,

(iii) má tá gá leis an aistriú—

(I) chun conradh idir an t-ábhar sonraí agus an
rialaitheoir sonraí a chomhlíonadh, nó
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(II) chun bearta a dhéanamh ar iarraidh a fháil
ón ábhar sonraí chun go ndéanfaidh sé nó
sí conradh leis an rialaitheoir sonraí,

(iv) má tá gá leis an aistriú—

(I) chun conradh idir an rialaitheoir sonraí agus
duine seachas an t-ábhar sonraí a thabhairt
chun críche, ar conradh é—

(A) a dhéantar ar iarraidh a fháil ón ábhar
sonraí, agus

(B) atá chun leasa an ábhair sonraí, nó

(II) chun conradh den sórt sin a chomhlíonadh,

(v) má tá gá leis an aistriú ar chúiseanna a bhaineann
le leas substaintiúil an phobail,

(vi) má tá gá leis an aistriú chun comhairle dlí a fháil
nó chun críche imeachtaí dlí nó imeachtaí dlí
ionchasacha, nó i dtaca leo, nó má tá gá leis ar
shlí eile chun cearta dlí a bhunú nó a chosaint,

(vii) má tá gá leis an aistriú chun díobháil nó damáiste
eile do shláinte an ábhair sonraí nó caillteanas
mór maoine, nó damáiste mór do mhaoin, de
chuid an ábhair sonraí a chosc nó chun a
leasanna ríthábhachtacha a chosaint ar shlí eile,
agus gur dóigh go ndéanfadh sé damáiste dá
leasanna ríthábhachtacha dá gcuirfí an t-aistriú
in iúl dó nó di nó dá lorgófaí a thoiliú nó a
toiliú leis,

(viii) más rud é nach bhfuil i gceist leis an aistriú ach
cuid de na sonraí pearsanta ar chlár arna bhunú
le hachtachán nó faoi achtachán, ar clár é—

(I) a mbeartaítear ina leith go mbeidh sé á
scrúdú ag an bpobal, nó

(II) a mbeartaítear ina leith go mbeidh sé á
scrúdú ag daoine a bhfuil leas dlisteanach
acu san ábhar atá ann,

agus, i gcás cláir dá dtagraítear i gclásal (II) den
fhomhír seo, go ndéanfar an t-aistriú, de bhun
iarrata ó dhuine, nó chuig duine, dá dtagraítear
sa chlásal sin agus go bhfuil aon choinníollacha
a mbeidh an scrúdú sin faoina réir comhlíonta
ag aon duine a mbeidh na sonraí á haistriú, nó
le haistriú, chuige nó chuici, nó

(ix) má tá an t-aistriú údaraithe ag an gCoimisinéir i
gcás go dtugann an rialaitheoir sonraí cosaintí
leordhóthanacha ar aird i leith príobháideachta
agus cearta agus saoirsí bunúsacha daoine
aonair, agus chun go bhfeidhmeoidh daoine
aonair a gcearta iomchuí faoin Acht seo nó chun
go ndéanfar an t-aistriú ar théarmaí de chineál
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a bheidh ceadaithe ag an gCoimisinéir mar
théarmaí lena gcinnteofar cosaintí den sórt sin.

(b) Cuirfidh an Coimisinéir aon údarú nó ceadú faoi mhír
(a)(ix) den fho-alt seo in iúl don Choimisiún
Eorpach agus d’údaráis mhaoirseachta na stát eile sa
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

(c) Déanfaidh an Coimisinéir aon chinneadh ón
gCoimisiún Eorpach faoin nós imeachta a leagtar
síos in Airteagal 31.2 den Treoir, arna dhéanamh
chun críocha mhír 3 nó 4 d’Airteagal 26 den Treoir,
a chomhlíonadh.

(5) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
gCoimisinéir, a shonrú le rialacháin—

(a) na himthosca ina measfar aistriú sonraí chun críocha
fho-alt (4)(a)(v) den alt seo a bheith riachtanach ar
chúiseanna a bhaineann le leas substaintiúil an
phobail, agus

(b) na himthosca nach measfar amhlaidh maidir le
haistriú den sórt sin nach gceanglaítear le
hachtachán nó faoi achtachán.

(6) Más rud é, i ndáil le haistriú sonraí chuig tír nó críoch
lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, go dtabharfaidh
rialaitheoir sonraí na cosaintí ar aird don ábhar sonraí lena
mbaineann dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(a)(ix) den alt seo trí
chonradh ina bhfuil na clásail chonarthacha dá dtagraítear i mír
2 nó 4 d’Airteagal 26 den Treoir, beidh an ceart céanna ag an
ábhar sonraí—

(a) chun clásal den chonradh lena dtugtar cearta dó nó di
nó a bhaineann leis na cearta sin a fhorfheidhmiú,
agus

(b) chun cúiteamh nó damáistí a fháil mar gheall ar
chlásal den sórt sin a shárú,

a bheadh aige nó aici dá mba pháirtí sa chonradh é nó í.

(7) Féadfaidh an Coimisinéir, faoi réir fhorálacha an ailt seo,
aistriú sonraí pearsanta ón Stát chuig áit lasmuigh den Stát a
thoirmeasc, mura rud é go gceanglaítear nó go n-údaraítear an
t-aistriú sin le haon achtachán nó faoi aon achtachán nó mura
gceanglaítear an t-aistriú sin le haon choinbhinsiún nó ionstraim
eile lena bhforchuirtear oibleagáid idirnáisiúnta ar an Stát.

(8) Le linn don Choimisinéir a chinneadh ar cheart aistriú
sonraí pearsanta a thoirmeasc faoin alt seo, breithneoidh an
Coimisinéir freisin cibé acu a d’fhéadfadh an t-aistriú a bheith
ina chúis damáiste nó anó d’aon duine agus beidh aird aige nó
aici ar a inmhianaithe atá sé aistrithe idirnáisiúnta sonraí a
urasú.

(9) Is trí fhógra (dá ngairtear fógra toirmisc san Acht seo) a
sheirbheáil ar an duine a bheartaíonn na sonraí lena mbaineann
a aistriú a dhéanfar toirmeasc faoi fho-alt (7) den alt seo.

(10) Maidir le fógra toirmisc—
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(a) toirmiscfear leis an t-aistriú lena mbaineann go
hiomlán nó go dtí go mbeidh cibé bearta a bheidh
sonraithe san fhógra chun leasanna na n-ábhar
sonraí lena mbaineann a chosaint, déanta ag an
duine réamhráite,

(b) sonrófar ann an tráth a thiocfaidh sé in éifeacht,

(c) sonrófar ann na forais atá leis an toirmeasc, agus

(d) faoi réir fho-alt (12) den alt seo, luafar ann go
bhféadfaidh an duine lena mbaineann, laistigh de 21
lá ón lá a sheirbheálfar an fógra air nó uirthi,
achomharc a dhéanamh chun na Cúirte faoi alt 26
den Acht seo in aghaidh an toirmisc a shonraítear
san fhógra.

(11) Faoi réir fho-alt (12) den alt seo, maidir leis an am a
bheidh sonraithe i bhfógra toirmisc chun an toirmeasc a
shonraítear ann a chomhlíonadh, ní bheidh sé sainráite go
rachaidh sé in éag roimh dheireadh na tréimhse 21 lá a
shonraítear i bhfo-alt (10)(d) den alt seo agus, má thionscnaítear
achomharc in aghaidh an toirmisc, ní gá an toirmeasc a
chomhlíonadh agus ní bheidh feidhm ag fo-alt (15) den alt seo i
ndáil leis go dtí go ndéanfar an t-achomharc a chinneadh nó a
tharraingt siar.

(12) Más rud é, maidir leis an gCoimisinéir—

(a) go mbeidh sé nó sí, de bharr imthosca speisialta, den
tuairim gur cheart toirmeasc a bheidh sonraithe i
bhfógra toirmisc a chomhlíonadh go práinneach,
agus

(b) go gcuirfidh sé nó sí ráiteas á rá sin san fhógra,

ní bheidh feidhm ag fo-ailt (10)(d) agus (11) den alt seo i ndáil
leis an bhfógra ach beidh ráiteas san fhógra faoi éifeacht
fhorálacha alt 26 (seachas fo-alt (3)) den Acht seo agus ní
cheanglófar an toirmeasc a chomhlíonadh roimh dheireadh na
tréimhse 7 lá dar tosach an dáta ar a seirbheálfar an fógra.

(13) Féadfaidh an Coimisinéir fógra toirmisc a chealú agus
má dhéanann sé nó sí amhlaidh, cuirfidh sé nó sí an méid sin
in iúl i scríbhinn don duine ar seirbheáladh air nó uirthi é dá
réir sin.

(14) (a) Beidh feidhm ag an alt seo, fara aon mhodhnuithe is
gá, maidir le faisnéis a aistriú ón Stát chuig áit
lasmuigh den Stát lena tiontú go sonraí pearsanta
amhail mar atá feidhm aige maidir le sonraí
pearsanta a aistriú ón Stát chuig áit den sórt sin.

(b) I mír (a) den fho-alt seo, ciallaíonn ‘faisnéis’ faisnéis
(nach sonraí í) a bhaineann le duine aonair beo is
féidir a aithint ón bhfaisnéis sin.

(15) Beidh duine ciontach i gcion má mhainníonn nó má
dhiúltaíonn sé nó sí, gan leithscéal réasúnach, toirmeasc a
bheidh sonraithe i bhfógra toirmisc a chomhlíonadh.’’.
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13.—Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach in Acht 1988 i ndiaidh
alt 12:

“12A.—(1) Baineann an t-alt seo le haon phróiseáil de
thuairisc fhorordaithe, is próiseáil ar dealraitheach don
Choimisinéir gur dócha di, go háirithe—

(a) damáiste substainteach nó anó substainteach a
dhéanamh d’ábhair shonraí, nó

(b) dochar a dhéanamh go suntasach ar shlí eile do
chearta agus saoirsí ábhar sonraí.

(2) Tar éis don Choimisinéir—

(a) iarratas faoi alt 17 den Acht seo ó dhuine lena
mbaineann alt 16 den Acht seo ar chlárú sa chlár
agus aon fhaisnéis fhorordaithe agus aon fhaisnéis
eile a bheidh ag teastáil uaidh nó uaithi a fháil, nó

(b) iarraidh ó rialaitheoir sonraí chuige sin a fháil,

breithneoidh agus cinnfidh sé nó sí—

(i) i dtaobh an próiseáil lena mbaineann an t-alt seo aon
chuid den phróiseáil lena mbaineann an t-iarratas nó
an iarraidh,

(ii) más ea, i dtaobh an amhlaidh gur dócha go ndéanfadh
an phróiseáil lena mbaineann an t-alt forálacha an
Achta seo a chomhlíonadh.

(3) Faoi réir fho-alt (4) den alt seo, déanfaidh an Coimisinéir,
laistigh den tréimhse 90 lá ón lá a gheobhaidh sé nó sí iarratas
nó iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo, fógra a
sheirbheáil ar an rialaitheoir sonraí lena mbaineann ina luafar a
mhéid, i dtuairim an Choimisinéara, is dócha nó nach dócha go
gcomhlíonfaidh an phróiseáil bheartaithe forálacha an Achta
seo.

(4) Roimh dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt
(3), féadfaidh an Coimisinéir, de bharr imthosca speisialta, an
tréimhse sin a fhadú ach aon uair amháin, trí fhógra i scríbhinn
a sheirbheálfar ar an rialaitheoir sonraí lena mbaineann, de cibé
tréimhse breise nach faide ná 90 lá a shonróidh an Coimisinéir
san fhógra.

(5) Más rud é, chun críocha a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin alt seo, go seirbheálfaidh an Coimisinéir
fógra faisnéise ar an rialaitheoir sonraí lena mbaineann roimh
dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (3) den alt seo nó
na tréimhse sin arna fadú faoi fho-alt (4) den alt seo, déanfar—

(a) an tréimhse ó dháta seirbheála an fhógra go dtí dáta
comhlíonta an cheanglais san fhógra, nó

(b) má chuirtear an ceanglas ar ceal faoi alt 26 den Acht
seo, an tréimhse ó dháta na seirbheála sin go dtí an
dáta a ndearnadh an cur ar ceal sin,

a chur leis an tréimhse dá dtagraítear san fho-alt sin (3) nó leis
an tréimhse sin arna fadú amhlaidh mar a dúradh.
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(6) Ní dhéanfar próiseáil lena mbaineann an t-alt seo, mura
rud é—

(a) go mbeidh an rialaitheoir sonraí—

(i) tar éis iarratas a dhéanamh roimhe sin faoi alt 17
den Acht seo agus an fhaisnéis a shonraítear san
alt sin a thabhairt don Choimisinéir, nó

(ii) tar éis iarraidh a dhéanamh faoi fho-alt (2) den
alt seo,

agus

(b) go mbeidh aon fhógra faisnéise arna sheirbheáil air
nó uirthi i ndáil leis an ní comhlíonta ag an
rialaitheoir sonraí, agus

(c) (i) go mbeidh an tréimhse 90 lá ón dáta a fuarthas
an t-iarratas nó an iarraidh dá dtagraítear i
bhfo-alt (3) den alt seo (nó an tréimhse sin arna
fadú faoi fho-ailt (4) agus (5) den alt seo nó faoi
cheachtar acu) caite gan fógra faoin bhfo-alt sin
(3) a bheith faighte ag an rialaitheoir sonraí, nó

(ii) go mbeidh fógra faoin bhfo-alt sin (3) faighte ag
an rialaitheoir sonraí ina luafar gur dócha go
gcomhlíonfaidh an phróiseáil áirithe a
bheartaítear a dhéanamh forálacha an Achta
seo, nó

(iii) go mbeidh an rialaitheoir sonraí—

(I) tar éis fógra a fháil faoin bhfo-alt sin (3) sin
ina luafar, más rud é go ndéantar na
ceanglais a bheidh sonraithe ag an
gCoimisinéir (a n-údaraítear leis seo dó nó
di a shonrú) agus ag gabháil leis an bhfógra,
gur dócha go gcomhlíonfaidh an phróiseáil
a bheartaítear a dhéanamh forálacha an
Achta seo, agus

(II) tar éis na ceanglais sin a chomhlíonadh.

(7) Aon duine a sháróidh fo-alt (6) den alt seo, beidh sé nó
sí ciontach i gcion.

(8) Féadfar achomharc in aghaidh fógra faoi fho-alt (3) den
alt seo nó in aghaidh ceanglais a bheidh ag gabháil leis an
bhfógra a dhéanamh chun na Cúirte agus féadfaidh an Chúirt
achomharc a éisteacht agus a chinneadh faoi alt 26 den Acht seo
agus beidh feidhm ag an alt sin amhail is dá mbeadh fógra den
sórt sin agus ceanglas den sórt sin sonraithe i bhfo-alt (1) den
alt sin 26.

(9) Féadfaidh an tAire le rialacháin, tar éis dul i gcomhairle
leis an gCoimisinéir, fo-ailt (3), (4) agus (6) den alt seo a leasú
trí líon éagsúil a shonrófar sna rialacháin a chur in ionad an lín
laethanta atá sonraithe iontu de thuras na huaire.

(10) Íocfaidh rialaitheoir sonraí leis an gCoimisinéir cibé
táille (más ann) a fhorordófar i leith breithniú ag an
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gCoimisinéir, i ndáil le próiseáil a bheidh beartaithe ag an
rialaitheoir sonraí, ar na nithe dá dtagraítear i míreanna (i) agus
(ii) d’fho-alt (2) den alt seo agus féadfar táillí éagsúla a fhorordú
i ndáil le hearnálacha próiseála éagsúla.

(11) San alt seo folaíonn tagairt do rialaitheoir sonraí tagairt
do phróiseálaí sonraí.”.

14.—Leasaítear alt 13 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Déanfaidh an Coimisinéir—

(a) i gcás go gcuirfear cód cleachtais (dá ngairtear
cód ina dhiaidh seo san alt seo) a ullmhaíodh
amhlaidh faoina bhráid nó faoina bráid lena
bhreithniú, an cód a bhreithniú agus, tar éis dul
i gcomhairle le cibé ábhair shonraí nó le cibé
daoine a ionadaíonn d’ábhair shonraí agus leis
na comhlachais thrádála iomchuí nó
comhlachtaí eile mar a dúradh roimhe seo is
dealraitheach dó nó di is cuí—

(i) más é a thuairim nó a tuairim go ndéanann
an cód, maidir leis na hábhair shonraí lena
mbaineann, riar cosanta a sholáthar dóibh,
i dtaca le sonraí pearsanta a bhaineann
leo, a bheidh de réir an riar cosanta dá
bhforáiltear le halt 2, le hailt 2A go 2D
(arna gcur isteach le hAcht 2003) agus le
hailt 3 agus 4 (seachas fo-alt (8)) agus 6
den Acht seo, an cód a cheadú agus cuidiú
le leathadh an chóid sin i measc na
rialaitheoirí sonraí lena mbaineann, agus

(ii) in aon chás, fógra maidir lena chinneadh nó
lena cinneadh an cód a cheadú nó gan é a
cheadú a thabhairt don chomhlachas nó
don chomhlacht lena mbaineann,

(b) i gcás go measfaidh sé nó sí gur riachtanach nó
gur inmhianaithe déanamh amhlaidh agus tar
éis dul i gcomhairle le haon chomhlachais
trádála nó comhlachtaí eile dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) den alt seo ag a bhfuil leas sa ní
agus le hábhair shonraí nó daoine a ionadaíonn
d’ábhair shonraí, is cuí leis nó léi, cóid
chleachtais, a bheidh mar threoir i leith an
dea-chleachtais maidir le plé le sonraí
pearsanta, a ullmhú, agus a shocrú go ndéanfar
iad a leathadh i measc cibé daoine is cuí leis nó
léi, agus beidh feidhm ag fo-alt (3) den alt seo
maidir le cód cleachtais arna ullmhú faoin
bhfo-alt seo mar atá feidhm aige maidir le cód,

(c) ar cibé slí agus ar cibé modh a mheasfaidh sé
nó sí is éifeachtaí chun críocha na míre seo,
gníomhú de réir an dea-chleachtais ag
rialaitheoirí sonraí a chur chun cinn agus, go
háirithe, a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
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faoin Acht seo a chomhlíonadh amhlaidh chun
comhlíonadh an Achta seo ag rialaitheoirí
sonraí a chur chun cinn,

(d) a shocrú go ndéanfar leathadh i cibé foirm agus
ar cibé slí a mheasfaidh sé nó sí is cuí ar cibé
faisnéis is dealraitheach dó nó di is
fóirsteanach a thabhairt don phobal faoi oibriú
an Achta seo, faoi na cleachtais maidir le
sonraí pearsanta a phróiseáil (lena n-áirítear
ceanglais an Achta seo a chomhlíonadh) is
dealraitheach don Choimisinéir a bheith
inmhianaithe, ag féachaint do leasanna ábhar
sonraí agus daoine eile ar dócha go ndéanfaidh
an phróiseáil sin difear dóibh, agus faoi nithe
eile atá faoi raon a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna faoin Acht seo, agus féadfaidh sé
nó sí comhairle a thabhairt d’aon duine i ndáil
le haon cheann de na nithe sin.”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(5) Íocfaidh duine a soláthraítear seirbhís ina leith
faoin alt seo cibé táille (más ann) a bheidh forordaithe leis
an gCoimisinéir agus féadfar táillí éagsúla a fhorordú i
ndáil le seirbhísí éagsúla den sórt sin agus le haicmí
éagsúla daoine.

(6) In imeachtaí in aon chúirt nó binse eile, féadfar aon
fhoráil de chód nó de chód cleachtais, arna cheadú faoi
fho-alt (3) den alt seo, is dealraitheach don chúirt nó don
bhinse eile lena mbaineann a bheith iomchuí maidir leis
na himeachtaí a chur i gcuntas le linn an cheist lena
mbaineann a chinneadh.”.

(2) Aon chód cleachtais a cheadófar faoi fho-alt (2) den alt sin 13
agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo,
leanfaidh sé i bhfeidhm tar éis an tosach feidhme sin amhail is dá
mbeadh sé ceadaithe faoi fho-alt (2) (arna chur isteach leis an alt
seo) d’alt 13 den Phríomh-Acht.

15.—Leasaítear alt 14 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) Chun críocha dhlí an chlúmhillte, beidh tuarascáil faoi
fho-alt (1) faoi phribhléid iomlán.”.

16.—Leasaítear alt 16 d’Acht 1988 tríd an bhfo-alt seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (1):

“(1) San alt seo, ciallaíonn ‘duine lena mbaineann an t-alt
seo’ rialaitheoir sonraí agus próiseálaí sonraí (seachas cibé
earnálacha (más ann) rialaitheora sonraí agus próiseálaí sonraí
a fhorordófar i rialacháin arna ndéanamh ag an Aire tar éis dul
i gcomhairle leis an gCoimisinéir) ach amháin a mhéid—
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(a) (i) a dhéanann siad próiseáil arb é an t-aon chuspóir
amháin atá léi clár a choimeád de réir dlí a
bhfuil sé beartaithe leis faisnéis a sholáthar don
phobal agus a bheidh ar oscailt lena scrúdú ag
an bpobal i gcoitinne nó ag aon duine a
thaispeánfaidh leas dlisteanach,

(ii) a dhéanann siad sonraí de láimh (seachas cibé
earnálacha, más ann, sonraí den sórt sin a
bheidh forordaithe) a phróiseáil, nó

(iii) a dhéanann siad aon teaglaim de na hearnálacha
próiseála réamhráite,

nó

(b) gur comhlacht an rialaitheoir sonraí nach bhfuil
bunaithe ná á stiúradh le haghaidh brabúis agus a
bhfuil próiseáil á déanamh aige chun comhaltas an
chomhlachta nó tacaíocht don chomhlacht a bhunú
nó a chothabháil nó chun gníomhaíochtaí a sholáthar
nó a riaradh do dhaoine aonair is comhaltaí den
chomhlacht nó ag a mbíonn teagmháil rialta leis.”.

17.—Leasaítear alt 17 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) Má bheartaíonn rialaitheoir sonraí sonraí
pearsanta a choimeád le haghaidh dhá
chríoch ghaolmhara nó níos mó, déanfaidh
sé nó sí iarratas ar chlárú maidir leis na
críocha sin agus, faoi réir fhorálacha an
Achta seo, déanfar taifid sa chlár de réir
aon iarratais den sórt sin,”,

agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(b):

“(c) Má bheartaíonn rialaitheoir sonraí sonraí
pearsanta a choimeád le haghaidh dhá
chríoch neamhghaolmhara nó níos mó,
déanfaidh sé nó sí iarratas ar chlárú ar
leith maidir le gach ceann de na críocha
sin agus, faoi réir fhorálacha an Achta seo,
déanfar taifid sa chlár de réir gach
iarratais den sórt sin,”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Ní ghlacfaidh an Coimisinéir le hiarratas den sórt
sin ar chlárú ó rialaitheoir sonraí a choimeádann sonraí
pearsanta atá íogair murab é a thuairim nó a tuairim go
bhfuil cosaintí cuí á soláthar aige nó aici chun
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príobháideacht na n-ábhar sonraí a chosaint agus go
leanfaidh sé nó sí dá soláthar.”.

18.—Leasaítear alt 18 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Déanfar an tréimhse fhorordaithe (nach lú ná bliain
amháin) a ríomh—

(a) i gcás an chéad chláraithe, ón dáta a rinneadh an
taifead iomchuí sa chlár, agus

(b) i gcás cláraithe a coimeádadh i bhfeidhm faoin alt seo,
ón lá i ndiaidh don tréimhse fhorordaithe is déanaí
do dhul in éag.”.

19.—Leasaítear alt 31 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)—

(a) i mír (a), trí “€3,000” a chur in ionad “£1,000”, agus

(b) i mír (b), trí “€100,000” a chur in ionad “£50,000”.

20.—Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-
Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 9:

“10. (1) Ní dhéanfaidh aon duine a shealbhaíonn nó a
shealbhaigh oifig an Choimisinéara nó is comhalta nó ba
chomhalta d’fhoireann an Choimisinéara aon fhaisnéis, a
bhféadfaí le réasún a mheas gur faisnéis rúnda í, a bheidh faighte
aige nó aici ina cháil nó ina cáil mar Choimisinéir nó mar
chomhalta den sórt sin a nochtadh do dhuine seachas an
Coimisinéir nó comhalta den sórt sin gan toiliú an duine lena
mbaineann sí.

(2) Aon duine a sháróidh fomhír (1) den mhír seo, beidh sé
nó sí ciontach i gcion.”.

21.—Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach sa Phríomh-Acht i
ndiaidh alt 22:

“22A.—(1) Beidh sonraí pearsanta a phróiseálfar chun
críocha iriseoireachta, ealaíne nó litríochta amháin díolmhaithe
ó chomhlíonadh aon fhorála den Acht seo atá sonraithe i
bhfo-alt (2) den alt seo, más rud é—

(a) go ndéantar an phróiseáil a ghabháil de láimh d’fhonn
aon ábhar iriseoireachta, litríochta nó ealaíne a
fhoilsiú agus chun na críche sin amháin,

(b) go gcreideann an rialaitheoir sonraí le réasún, ag
féachaint go háirithe don tábhacht speisialta ó
thaobh leas an phobail de atá le saoirse cainte, go
mbeadh an foilsiú sin ar mhaithe le leas an phobail,
agus

(c) go gcreideann an rialaitheoir sonraí le réasún, sna
himthosca go léir, go mbeadh comhlíonadh na forála
sin ar neamhréir le críocha iriseoireachta, ealaíne
nó litríochta.
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Leasú ar alt 18 (ré
an chláraithe agus
clárú a choiméad i
bhfeidhm) den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 31
(pionóis) den
Phríomh-Acht.

Leasú ar an Dara
Sceideal (an
Coimisinéir Cosanta
Sonraí) a ghabhann
leis an bPríomh-
Acht.

Iriseoireacht,
litríocht agus ealaín.
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Aisghairm agus
cúlghairm.

Gearrtheideal,
comhlua, forléiriú
agus tosach
feidhme.
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(2) Is iad na forálacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt
seo—

(a) alt 2 (arna leasú le hAcht 2003), seachas fo-alt (1)(d),

(b) ailt 2A, 2B agus 2D (is ailt arna gcur isteach le
hAcht 2003),

(c) alt 3,

(d) ailt 4 agus 6 (is ailt arna leasú le hAcht 2003), agus

(e) ailt 6A agus 6B (is ailt arna gcur isteach le hAcht
2003).

(3) Le linn bheith á bhreithniú chun críocha fho-alt (1)(b)
den alt seo an mbeadh foilsiú an ábhair lena mbaineann ar
mhaithe le leas an phobail, féadfar aird a thabhairt ar aon chód
cleachtais arna cheadú faoi fho-ailt (1) nó (2) d’alt 13 (arna leasú
le hAcht 2003) den Acht seo.

(4) San alt seo, ciallaíonn ‘foilsiú’, i ndáil le hábhar
iriseoireachta, ealaíne nó litríochta, gníomh arb éard é an
t-ábhar a chur ar fáil don phobal nó d’aon chuid den phobal in
aon fhoirm nó ar aon mhodh.”.

22.—(1) Aisghairtear alt 23 agus fo-ailt (3), (4) agus (5) d’alt 24
agus an Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

(2) Cúlghairtear leis seo Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Cosaint Sonraí), 2001 (I.R. Uimh. 626 de 2001).

23.—(1) Féadfar an tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú), 2003 a
ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003 a
ghairm den Acht seo agus den Phríomh-Acht le chéile agus
forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(3) Faoi réir na bhforálacha sin ina dhiaidh seo den Acht seo,
tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a shocrófar
chuige sin le hordú nó le horduithe ón Aire faoin alt seo, i gcoitinne
nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta
éagsúla a shocrú amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh
forálacha éagsúla lena n-áirítear feidhm alt 22(1) maidir le forálacha
éagsúla atá sonraithe ann.

(4) Maidir leis an Acht seo—

(a) a mhéid a leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht leis agus a
bhaineann sé le sonraí de láimh, agus

(b) a mhéid a chuirtear ailt 2A agus 2B isteach san Acht sin
leis,

tiocfaidh sé i ngníomh an 24 Deireadh Fómhair 2007 i leith sonraí
de láimh arna gcoimeád i gcórais chomhdúcháin iomchuí ar an Acht
seo a rith.
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(5) D’ainneoin fho-alt (4), déanfaidh rialaitheoir sonraí, má
iarrann ábhar sonraí amhlaidh i scríbhinn air nó uirthi nuair a bheidh
iarraidh á déanamh aige nó aici faoi alt 4 den Phríomh-Acht—

(a) aon sonraí i ndáil leis nó léi atá neamhiomlán nó
míchruinn a cheartú, a scriosadh, a bhacadh nó a
dhíothú, nó

(b) scor de shonraí de láimh i ndáil leis nó léi a choimeád ar
shlí atá ar neamhréir leis na críocha dlisteanacha a bheidh
á saothrú ag an rialaitheoir sonraí.
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