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Uimhir 7 de 2018

AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 2018
[An tiontú oifigiúil]

CLÁR AN ÁBHAIR

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Alt
 1. Gearrtheideal, lua agus tosach feidhme

 2. Léiriú

 3. Sainainmniú ag údarás cuí

 4. Oibleagáid gan a cheangal ar ábhar sonraí ceart rochtana a fheidhmiú faoin Rialachán 
maidir le Cosaint Sonraí agus faoin Treoir in imthosca áirithe

 5. Caiteachais

 6. Rialacháin

 7. Aisghairm agus cúlghairm

 8. Feidhm an Achta um Chosaint Sonraí, 1988

CUID 2

an coimisiún um chosaint sonRaí

 9. An lá bunaithe

10. An Coimisiún um Chosaint Sonraí a Bhunú

11. Údarás maoirseachta don Rialachán maidir le Cosaint Sonraí agus don Treoir

12. Feidhmeanna an Choimisiúin

13. An Coimisinéir nó comhalta foirne do chomhlíonadh fheidhmeanna an Choimisiúin

14. Feidhmeanna an Choimisinéara Cosanta Sonraí a aistriú chuig an gCoimisiúin

15. Comhaltas an Choimisiúin

16. Cathaoirleach an Choimisiúin a cheapadh
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17.	 Coimisinéir	d’éirí	as,	a	chur	as	oifig,	a	dhícháiliú,	neamhcháilitheacht	chun	teacht	chun	
bheith ina Choimisinéir nó ina Coimisinéir

18. Coimisinéir Gníomhach

19. Cuntasacht an Choimisinéara do Choistí Oireachtais

20. Foireann a shannadh agus a aistriú chuig an gCoimisiún

21. Foireann an Choimisiúin

22. Aoisliúntas Coimisinéirí

23. Cuntais an Choimisiúin

24. Tuarascáil bhliantúil

25. Cuntasacht as cuntais an Choimisiúin

26. Toirmeasc ar fhaisnéis faoi rún a nochtadh

27. Imeachtaí sibhialta mar gheall ar alt 26 a shárú

CUID 3

an Rialachán maidiR le cosaint sonRaí

Caibidil 1

Ginearálta

28. Táillí

29. Leanbh chun críocha fheidhm an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí

30. Mion-spriocdhíriú agus próifíliú leanaí

31. Toiliú linbh i ndáil le seirbhísí sochaí faisnéise

32. Cóid chleachtais: leanaí

33. An ceart go ligfear i ndearmad: leanaí

34.	 Oifigeach	cosanta	sonraí	a	shainainmniú

35. An Bord Náisiúnta um Chreidiúnú do chreidiúnú comhlachtaí deimhniúcháin

36. Bearta oiriúnacha sonracha i gcomhair próiseála

37. Toirmeasc ar shonraí pearsanta a aistriú amach as an Aontas Eorpach

38. Próiseáil le haghaidh cúram atá á chomhall ar mhaithe le leas an phobail nó le linn 
údarás	oifigiúil	a	fheidhmiú

39.	 Páirtithe	polaitíochta	agus	iarrthóirí	agus	sealbhóirí	ar	oifigí	polaitíochta	toghaí	áirithe	do	
dhéanamh cumarsáid le hábhair sonraí

40. Próiseáil sonraí pearsanta agus earnálacha speisialta sonraí pearsanta ag ionadaithe tofa

41. Próiseáil chun críche seachas an chríoch ar chuici a bailíodh na sonraí
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42. Próiseáil chun cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, chun críoch taighde 
eolaíochta nó staire nó chun críoch staidrimh

43. Próiseáil sonraí agus saoirse chun tuairimí a nochtadh agus chun saorála faisnéise

44.	 Próiseáil	sonraí	agus	rochtain	ag	an	bpobal	ar	dhoiciméid	oifigiúla

Caibidil 2

Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil agus sonraí pearsanta a bhaineann le 
ciontuithe coiriúla agus cionta a phróiseáil

45. Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil

46. Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch dlí fostaíochta agus leasa 
shóisialaigh

47. Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun críche comhairle dlí agus 
imeachtaí dlí

48. Sonraí pearsanta lena nochtar tuairimí polaitíochta a phróiseáil i gcomhair 
ghníomhaíochtaí toghcháin agus fheidhmeanna an Choimisiúin Reifrinn

49. Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun an ceartas a riaradh agus chun 
feidhmeanna a chomhlíonadh

50. Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch árachais agus pinsin

51. Earnálacha speisialta sonraí pearsanta agus sonraí de chuid Airteagal 10 a phróiseáil ar 
chúiseanna ar mhaithe le leas substainteach an phobail

52. Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha Airteagal 9(2)(h)

53. Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch ar mhaithe le leas an 
phobail sa réimse sláinte poiblí

54. Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun cartlannú a dhéanamh ar 
mhaithe le leas an phobail, chun críoch taighde eolaíochta nó staire nó chun críoch 
staidrimh

55. Sonraí pearsanta a bhaineann le ciontuithe coiriúla agus cionta a phróiseáil

Caibidil 3

Cearta ábhair sonraí, agus srianta le cearta ábhair sonraí, agus srianta le hoibleagáidí 
rialaitheoirí

56. Ceart rochtana ar thorthaí agus scríbhinní scrúdaithe agus ar thorthaí achomhairc

57. Cearta i ndáil le cinnteoireacht uathoibrithe

58. Dírmhargaíocht chun críocha Airteagal 21

59. Srian leis an gceart atá ag ábhar sonraí agóid a dhéanamh in aghaidh próiseáil chun 
críoch toghcháin agus próiseáil ag an gCoimisiún Reifrinn

60. Srianta le hoibleagáidí rialaitheoirí agus le cearta ábhar sonraí mar gheall ar chuspóirí 
tábhachtacha ar mhaithe le leas an phobail i gcoitinne
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61. Srian le cearta ábhar sonraí a fheidhmiú: chun cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas 
an phobail, chun críoch taighde eolaíochta nó staire nó chun críoch staidrimh

CUID 4

FoRálacha de dhRoim FoRálacha áiRithe den acht um chosaint 
sonRaí, 1988 a aisghaiRm

62. Maoin an Choimisinéara Cosanta Sonraí a aistriú chuig an gCoimisiún

63. Cearta agus dliteanais an Choimisinéara Cosanta Sonraí a aistriú chuig an gCoimisiún

64. Dliteanas i leith caillteanas a tharlóidh roimh an lá bunaithe

65. Forálacha de dhroim feidhmeanna, sócmhainní, cearta agus dliteanais a aistriú chuig an 
gCoimisiún

66. Cuntais chríochnaitheacha agus tuarascáil bhliantúil chríochnaitheach an Choimisinéara 
Cosanta Sonraí

67. Cosaint maidir le scéim a bhaineann le haoisliúntas

68. Cosaint maidir le rialacháin faoi Acht 1988

CUID 5

sonRaí PeaRsanta a PhRóiseáil chun cRíocha FhoRFheidhmiú an dlí

Caibidil 1

Réamhráiteach agus Ginearálta (Cuid 5)

69. Léiriú (Cuid 5)

70. Feidhm Chuid 5

Caibidil 2

Prionsabail ghinearálta na cosanta sonraí

71. Sonraí pearsanta a phróiseáil

72. Bearta slándála i gcomhair sonraí pearsanta

73. Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil (Cuid 5)

74. Cáilíocht sonraí

Caibidil 3

Oibleagáidí rialaitheoirí agus próiseálaithe

75. Oibleagáidí ginearálta rialaitheora maidir le bearta teicniúla agus eagrúcháin

76. Cosaint sonraí trí dhearadh agus trí réamhshocrú

77. Slándáil na próiseála uathoibrithe

78. Bearta teicniúla agus eagrúcháin

79. Comhrialaitheoirí
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80. Próiseálaithe

81. Taifead ar ghníomhaíochtaí próiseála sonraí

82. Logáil sonraí i gcomhair córas próiseála uathoibrithe

83. Comhoibriú leis an gCoimisiún

84. Measúnacht tionchair cosanta sonraí agus dul i gcomhairle roimh ré leis an gCoimisiún

85. Próiseálaí do thabhairt fógra faoi shárú i ndáil le sonraí pearsanta

86. Fógra faoi shárú i ndáil le sonraí pearsanta a thabhairt don Choimisiún, etc.

87. Sárú i ndáil le sonraí pearsanta a chur in iúl don ábhar sonraí

88.	 Oifigeach	cosanta	sonraí

Caibidil 4

Cearta ábhair sonraí, agus srianta le cearta ábhair sonraí (Cuid 5)

89. Cearta i ndáil le cinnteoireacht uathoibrithe (Cuid 5)

90. Ceart chun faisnéise

91. Ceart rochtana

92. An ceart go ndéanfar sonraí a cheartú nó a léirscriosadh agus próiseáil a shrianadh

93. Cumarsáid le hábhar sonraí

94. Srianta le cearta ábhair sonraí a fheidhmiú (Cuid 5)

95. Feidhmiú indíreach ceart agus fíorú ag an gCoimisiún

Caibidil 5

Aistrithe sonraí pearsanta chuig tríú tíortha nó chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta

96. Aistriú chuig tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta

97. Breith leordhóthanachta

98. Aistriú faoi réir cosaintí cuí

99. Maoluithe le haghaidh cúinsí áirithe

100. Aistriú chuig faighteoir i dtríú tír

Caibidil 6

Údarás maoirseachta neamhspleách

101. Feidhmeanna an Choimisiúin faoi Chuid 5

102. Cumhacht an Choimisiúin chun comhairle agus tuairimí a thabhairt

103. Cúnamh frithpháirteach

104. Iarrataí ón gCoimisiún ar chúnamh frithpháirteach
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CUID 6

an Rialachán maidiR le cosaint sonRaí agus an tReoiR a 
FhoRFheidhmiú

Caibidil 1

Réamhráiteach

105. Léiriú (Cuid 6)

106. Doiciméid a sheirbheáil (Cuid 6)

Caibidil 2

An Rialachán maidir le Cosaint Sonraí a Fhorfheidhmiú

107. Léiriú (Caibidil 2)

108. Gearáin faoi Chaibidil 2: Ginearálta

109. An Coimisiún chun gearán a láimhseáil faoi Chaibidil 2

110.		Féadfaidh	an	Coimisiún	fiosrúchán	a	sheoladh	i	dtaobh	sárú	amhrasta	ar	achtachán	
iomchuí

111.		Breith	an	Choimisiúin	i	gcás	go	mbeidh	fiosrúchán	faoi	Chaibidil	2	seolta	dá	dheoin	féin

112.		Breith	an	Choimisiúin	i	gcás	go	mbeidh	fiosrúchán	seolta	i	leith	gearán	lena	mbaineann	
Airteagal 55 nó 56(5)

113.  Gearán lena mbaineann Airteagal 60

114.  An Coimisiún chun breith a ghlacadh in imthosca áirithe

115.  An Coimisiún d’fheidhmiú cumhacht cheartaitheach

116.  Fógra faoi bhreith an Choimisiúin faoi Chaibidil 2

117.  Leigheas breithiúnach ar shárú ar achtachán iomchuí

Caibidil 3

An Treoir a Fhorfheidhmiú

118.  Léiriú (Caibidil 3)

119.  Féadfaidh ábhar sonraí gearán a thaisceadh leis an gCoimisiún

120. Ionadaíocht ábhar sonraí

121. Gearáin faoi Chaibidil 3: Ginearálta

122. An Coimisiún chun gearán a láimhseáil faoi Chaibidil 3

123.	Féadfaidh	an	Coimisiún	fiosrúchán	a	sheoladh	faoi	sháruithe	amhrasta	ar	fhoráil	
iomchuí

124.	Breith	an	Choimisiúin	i	leith	fiosrúchán	faoi	Chaibidil	3	a	bheidh	seolta	dá	dheoin	féin

125.	Breith	an	Choimisiúin	i	gcás	go	mbeidh	fiosrúchán	seolta	i	leith	gearán	faoi	Chaibidil	3
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126. Fógra faoi bhreith an Choimisiúin faoi Chaibidil 3

127. Cumhachtaí ceartaitheacha an Choimisiúin (Caibidil 3)

128. Leigheas breithiúnach ar shárú ar fhoráil iomchuí

Caibidil 4

Cigireacht, Iniúchadh agus Forfheidhmiú

129.	Oifigigh	údaraithe

130.	Cumhachtaí	oifigeach	údaraithe

131. Barántais cuardaigh

132. Fógra faisnéise

133. Fógra forfheidhmiúcháin

134. Imthosca ina bhféadfar iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phróiseáil sonraí a 
fhionraí nó a shrianadh

135. Cumhacht chun a cheangal tuarascáil a thabhairt

136. Iniúchadh ar Chosaint Sonraí

Caibidil 5

Imscrúduithe

137. Imscrúduithe

138. Imscrúdú a sheoladh faoi alt 137

139. Tuarascáil ar imscrúdú

140. An Coimisiún chun tuarascáil ar imscrúdú a bhreithniú

Caibidil 6

Fíneálacha Riaracháin

141. Cumhacht an Choimisiúin chun breith a thabhairt fíneáil riaracháin a fhorchur: 
Ginearálta

142. Achomharc i gcoinne fíneáil riaracháin

143. Daingneoidh an Chúirt Chuarda breith chun fíneáil riaracháin a fhorchur

Caibidil 7

Cionta

144. Nochtadh neamhúdaraithe ag próiseálaí

145. Sonraí pearsanta a fuarthas gan údarás a nochtadh

146. Cionta ag stiúrthóirí, etc., de chuid comhlachtaí corpraithe

147. An Coimisiún d’ionchúiseamh cionta achoimre
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Caibidil 8

Ilghnéitheach

148. Forálacha ginearálta maidir le gearáin

149. Ciontuithe, smachtbhannaí, etc. a fhoilsiú

150. Ceart chun réiteach breithiúnach éifeachtúil d’fháil (Cuid 6)

151. Ábhar dlíthiúil faoi phribhléid

152. Toimhdeana

153. Fianaise shaineolach

154. Díolúine ó agra

155. Dlínse na Cúirte Cuarda

156. Imeachtaí a éisteacht

CUID 7

FoRálacha ilghnéiteacha

157. Údarás maoirseachta do chúirteanna le linn dóibh gníomhú ina gcáil bhreithiúnach

158. Srianta le hoibleagáidí rialaitheoirí agus le cearta ábhar sonraí ar mhaithe le 
neamhspleáchas breithiúnach agus imeachtaí cúirte a chosaint

159. Próiseáil sonraí pearsanta i gcás go bhfuil cúirt ina rialaitheoir

160. Breithiúnas nó breith ó chúirt nó liosta cúirte a fhoilsiú

161. Rialacha cúirte maidir le caingne cosanta sonraí

162. Pribhléid dhlíthiúil

163. Iarratas chun na hArd-Chúirte maidir le leibhéal leordhóthanach cosanta nó le cosaintí 
cuí

164. Féadfaidh cúirt a ordú go ndéanfar sonraí a dhíothú, a léirscriosadh

CUID 8

leasuithe aR achtanna eile den oiReachtas

165. Tagairt do shonraí pearsanta in achtachán

166. Tagairt do phróiseáil in achtachán

167. Leasú ar Acht na nArm Teine, 1925

168. Leasú ar alt 33AK d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942

169. Leasú ar alt 2 d’Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956

170. Leasú ar alt 24 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977

171. Leasú ar alt 15A den Acht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987
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172. Leasú ar an Acht um Chosaint Sonraí, 1988

173. Leasú ar an Acht Féimheachta, 1988

174. Leasú ar Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach, 1990

175. Leasú ar alt 13A den Acht Toghcháin, 1992

176. Leasú ar Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993

177. Leasú ar alt 8 den Acht um Post-Phaicéid agus Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a 
Thascradh (Rialáil), 1993

178. Leasú ar alt 24 den Acht Staidrimh, 1993

179. Leasú ar alt 57B den Acht um Údarás Eitlíochta na hÉireann, 1993

180. Leasú ar alt 18F den Acht Árachais Sláinte, 1994

181. Leasú ar alt 142 den Acht um Chreidmheas do Thomhaltóirí, 1995

182. Leasú ar alt 32B den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995

183. Leasú ar alt 77 d’Acht an Bhainc Ceannais, 1997

184. Leasú ar alt 1 den Acht Sláinte (Faisnéis a Sholáthar), 1997

185. Leasú ar alt 9M den Acht um Rialáil Leictreachais, 1999

186. Leasú ar an Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999

187. Leasú ar alt 7D den Acht um Chomhairle, 2000

188. Leasú ar alt 33 den Acht um Choimisiún chun Drochúsáid Leanaí a Fhiosrú, 2000

189. Leasú ar alt 2 den Acht Loingis Cheannaíochta (Taismí Muirí a Imscrúdú), 2000

190. Leasú ar alt 28 den Acht Oideachais (Leas), 2000

191. Leasú ar alt 38 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000

192. Leasú ar alt 14 den Acht um Chuntais Dhíomhaoine, 2001

193. Leasú ar alt 30 den Acht um Shásamh i leith Foras Cónaithe, 2002

194.	Leasú	ar	alt	2	d’Acht	na	dTeangacha	Oifigiúla,	2003

195. Leasú ar alt 86 den Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003

196. Leasú ar alt 12 den Acht um Polasaithe Árachais Saoil Neamhéilithe, 2003

197. Leasú ar alt 66 den Acht um Chlárú Sibhialta, 2004

198. Leasú ar alt 39 den Acht um Choimisiúin Imscrúdúcháin, 2004

199. Leasú ar alt 55H den Acht Sláinte, 2004

200. Leasú ar alt 2 den Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005

201. Leasú ar alt 265 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005
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202. Leasú ar an Acht um Míchumas, 2005

203. Leasú ar alt 2 den Acht um Shábháilteacht Iarnróid, 2005

204. Leasú ar alt 12 den Acht Sláinte (Scéim Aisíoca), 2006

205. Leasú ar alt 19 den Acht Toghcháin (Leasú), 2006

206. Leasú ar alt 67 den Acht Cógaisíochta, 2007

207. Leasú ar Acht na bPasanna, 2008

208. Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach), 2008

209. Leasú ar alt 2 den Acht Ceimiceán, 2008

210. Leasú ar an Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009

211.  Leasú ar alt 23 den Acht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009

212. Leasú ar alt 201 den Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní, 
2009

213. Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú 
Sceimhlitheoireachta), 2010

214. Leasú ar alt 12 den Acht Cumarsáide (Sonraí a Choimeád), 2011

215. Leasú ar alt 17A den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2011

216. Leasú ar alt 28 den Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011

217. Leasú ar an Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011

218. Leasú ar an Acht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil), 2011

219. Leasú ar alt 56 den Acht um Chomhar Creidmheasa agus Comhoibriú le Rialálaithe 
Coigríche, 2012

220. Leasú ar an Acht um Europol, 2012

221. Leasú ar an Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012

222. Leasú ar alt 2 den Acht um Shláinte agus Leas Ainmhithe, 2013

223. Leasú ar alt 8 den Acht Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú), 2013

224. Alt 957A a chur isteach in Acht na gCuideachtaí, 2014

225. Leasú ar an Acht um Aitheantóirí Sláinte, 2014

226. Leasú ar alt 15 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014

227. Leasú ar alt 41 den Acht Custam, 2015

228. Leasú ar alt 7 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015

229. Leasú ar an Acht um Spórt Éireann, 2015

230. Leasú ar alt 12 den Acht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh 
Áirithe), 2016
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231. Leasú ar alt 62 d’Acht an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017

232.	Leasú	ar	an	Acht	fán	Oifig	Náisiúnta	um	Sheirbhísí	Comhroinnte,	2017

SCEIDEAL 1

na hionstRaimí Reachtúla a chúlghaiRteaR

SCEIDEAL 2

an coimisiún um chosaint sonRaí

SCEIDEAL 3

FoRálacha is inFheidhme maidiR le hÉisteacht ó bhéal a sheolFaidh oiFigeach údaRaithe Faoi 
alt 138
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na hachtanna dá dtagRaíteaR

An tAcht um Shláinte agus Leas Ainmhithe, 2013 (Uimh. 15)

An tAcht Féimheachta, 1988 (Uimh. 27)

An tAcht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999 (Uimh. 1)

Acht an Bhainc Cheannais, 1942 (Uimh. 22)

Acht an Bhainc Ceannais, 1997 (Uimh. 8)

An tAcht Ceimiceán, 2008 (Uimh. 13)

Acht na Leanaí, 2001 (Uimh. 24)

An tAcht um Chlárú Sibhialta, 2004 (Uimh. 3)

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956 (Uimh. 46)
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Uimhir 7 de 2018

AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 2018
[An tiontú oifigiúil]

Acht do bhunú comhlacht ar a dtabharfar an Coimisiún um Chosaint Sonraí nó, sa 
Bhéarla, the Data Protection Commission; do thabhairt tuilleadh éifeachta do Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 20161 
maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir 
le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An 
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí); do thabhairt éifeacht do Threoir (AE) 
2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 20162 maidir le 
daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag údaráis inniúla 
chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis 
choiriúla a fhorghníomhú, agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Creat-Chinneadh 2008/977/JHA ón gComhairle; do thabhairt tuilleadh 
éifeachta don Choinbhinsiún chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le Sonraí Pearsanta a 
Phróiseáil go hUathoibríoch arna dhéanamh in Strasbourg an 28ú lá d’Eanáir 1981 agus 
chun na críche sin agus chun críoch eile do leasú an Achta um Chosaint Sonraí, 1988; do 
dhéanamh socrú maidir le leasú iarmhartach a dhéanamh ar achtacháin áirithe eile; agus 
do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.      [24 Bealtaine 2018]
 
Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal, lua agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018 a ghairm den Acht seo.

 (2) Féadfar na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018 a ghairm den Acht seo agus de 
na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003, le chéile.

1 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
2 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.89
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 (3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú 
nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe, agus féadfar 
laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha 
éagsúla, agus chun achtacháin éagsúla nó forálacha éagsúla d’achtacháin a dhéantar le 
halt 7 a aisghairm.

Léiriú

2. (1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1988” an tAcht um Chosaint Sonraí, 1988;

ciallaíonn “Acht 2014” Acht na gCuideachtaí, 2014;

ciallaíonn	“oifigeach	údaraithe”	duine	arna	cheapadh	nó	arna	ceapadh,	nó	duine	a	mheastar	
a	bheith	ceaptha,	chun	bheith	ina	oifigeach	nó	ina	hoifigeach	údaraithe	faoi	alt 129;

ciallaíonn “cathaoirleach” cathaoirleach an Choimisiúin;

tá le “státseirbhíseach” an bhrí a shanntar do “stát-sheirbhíseach” le hAcht Rialuithe na 
Stát-Sheirbhíse, 1956;

tá le “Coimisiún” an bhrí a shanntar dó le halt 10;

tá le “Coimisinéir” an bhrí a shanntar dó le halt 15 agus folaíonn sé comhalta foirne arna 
údarú nó arna húdarú chun gníomhú in ionad Coimisinéara faoi alt 18;

ciallaíonn “an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí” Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 20163 maidir le daoine nádúrtha a chosaint 
i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt 
sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí);

ciallaíonn “an Treoir” Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
27 Aibreán 20164 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil 
ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó 
chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, 
agus lena n-aisghairtear Creat-Chinneadh 2008/977/JHA ón gComhairle;

tá le “achtachán” an bhrí chéanna atá leis san Acht Léiriúcháin, 2005;

ciallaíonn “údarás áitiúil” údarás áitiúil de réir bhrí alt 2

den Acht Rialtais Áitiúil, 2001;

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

ciallaíonn “páirtí polaitíochta” páirtí polaitíochta arna chlárú i gClár na bPáirtithe 
Polaitíochta de réir alt 25 den Acht Toghcháin, 1992;

ciallaíonn “forordú” forordú le rialacháin;

ciallaíonn “údarás poiblí”—

  (a) Roinn Stáit,

3 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, Ich 1
4 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, Ich. 89

cd.1 a.1



17

[Uimh. 7.][2018.]
  

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018.
  

  (b) tionól réigiúnach,

  (c) údarás áitiúil,

	 	 (d)	 oifig	an	Stiúrthóra	um	Fhorfheidhmiú	Corparáideach,

  (e) Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann,

  (f) aon duine eile arna bhunú nó arna bunú faoi achtachán (seachas Acht 2014 nó 
achtachán roimhe sin a bhaineann le cuideachtaí de réir bhrí alt 5 den Acht sin) 
seachas—

   (i) scoil nó bord aitheanta de réir bhrí alt 2 den Acht Oideachais, 1998 ach a 
fholaíonn scoil aitheanta arna bunú agus arna cothabháil ag bord oideachais agus 
oiliúna agus bord scoile arna bhunú agus arna chothabháil amhlaidh, agus

   (ii) coiste bainistíochta arna bhunú faoi alt 37(3) den Acht Oideachais, 1998,

  (g) duine a mbeidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, faoi alt 38(1) den Acht Sláinte 
2004, tar éis socrú a dhéanamh leis nó léi maidir leis an duine sin do sholáthar 
seirbhís sláinte nó seirbhís shóisialach phearsanta thar ceann na Feidhmeannachta,

  (h) an Garda Síochána;

ciallaíonn “comhlacht poiblí”—

  (a) cuideachta (de réir bhrí Acht 2014 nó de réir brí achtacháin roimhe sin a bhaineann 
le cuideachtaí de réir bhrí alt 5 den Acht sin) a bhfuil tromlach de na scaireanna inti 
á shealbhú ag Aire den Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas,

  (b) fochuideachta (de réir bhrí alt 7 d’Acht 2014) de chuideachta dá dtagraítear i mír (a);

ciallaíonn “earnálacha speisialta sonraí pearsanta”, seachas i gCuid 5—

  (a) sonraí pearsanta lena nochtar—

   (i) bunadh cine nó eitneach an ábhair sonraí,

   (ii) tuairimí polaitíochta nó tuairimí creidimh nó fealsúnacha an ábhair sonraí, nó

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

  (b) sonraí géiniteacha,

  (c) sonraí bithmhéadracha chun duine aonair a chéannú go huathúil,

  (d) sonraí a bhaineann le sláinte, nó

  (e) sonraí pearsanta a bhaineann le saol gnéis nó claonadh gnéasach an duine aonair.

 (2) Faoi réir fho-alt (1), aon fhocal nó abairt a úsáidtear san Acht seo, seachas i gCuid 5, 
agus a úsáidtear freisin sa Rialachán maidir le Cosaint Sonraí, beidh leis nó léi an bhrí 
chéanna san Acht seo atá leis nó léi sa Rialachán sin, mura n-éilíonn an comhthéacs a 
mhalairt.

 (3) Mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, aon tagairt san Acht seo (seachas i gCuid 5) 
d’Airteagal uimhrithe, is tagairt í don Airteagal den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí 
arna uimhriú amhlaidh.

cd.1 a.2
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Sainainmniú ag údarás cuí

3. (1) Féadfaidh údarás cuí (de réir bhrí Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956), maidir leis na 
sonraí pearsanta go léir nó cuid díobh a choimeádann an t-údarás, státseirbhíseach, arb é 
an t-údarás iomchuí maidir leis nó léi é, a shainainmniú chun bheith ina rialaitheoir agus 
fad a bheidh an sainainmniú i bhfeidhm, maidir leis an státseirbhíseach a shainainmneofar 
amhlaidh, seachas chun críocha ailt 105(3) agus 141(2) agus (3), measfar, chun críocha 
an Achta seo agus an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, gurb é nó í an rialaitheoir 
maidir leis na sonraí lena mbaineann.

 (2) Gan dochar d’fho-alt (1), féadfaidh an tAire Cosanta, maidir leis na sonraí pearsanta go 
léir	nó	cuid	díobh	a	choimeádann	sé	nó	sí	i	ndáil	le	hÓglaigh	na	hÉireann,	oifigeach	de	na	
Buan-Óglaigh a bhfuil céim choimisiúnta aige nó aici iontu a shainainmniú chun bheith 
ina	rialaitheoir	agus	fad	a	bheidh	an	sainainmniú	i	bhfeidhm,	maidir	leis	an	oifigeach	
a shainainmneofar amhlaidh, seachas chun críocha ailt 105(3) agus 141(2) agus (3), 
measfar, chun críocha an Achta seo agus an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, gurb é 
nó í an rialaitheoir maidir leis na sonraí lena mbaineann.

 (3) Chun críocha an Achta seo agus an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí—

  (a) i gcás nach mbeidh sainainmniú ón údarás cuí iomchuí faoi fho-alt (1) i bhfeidhm, 
measfar gur fostaí den údarás sin státseirbhíseach arb é an t-údarás sin an t-údarás 
cuí maidir leis nó léi agus, i gcás go mbeidh sainainmniú den sórt sin i bhfeidhm, 
measfar, maidir le státseirbhíseach den sórt sin (seachas an státseirbhíseach is ábhar 
don sainainmniú) gur fostaí é nó í den státseirbhíseach deireanach a luaitear,

  (b) i gcás nach mbeidh sainainmniú faoi fho-alt (2) i bhfeidhm, measfar gur fostaí den 
Aire Cosanta comhalta d’Óglaigh na hÉireann agus, i gcás go mbeidh sainainmniú 
den	sórt	sin	i	bhfeidhm,	measfar	gur	fostaí	den	oifigeach	sin	comhalta	den	sórt	sin	
(seachas	an	t-oifigeach	is	ábhar	don	sainainmniú),	agus

  (c) measfar, maidir le comhalta den Gharda Síochána (seachas Coimisinéir an Gharda 
Síochána), gur fostaí de chuid Choimisinéir an Gharda Síochána é nó í.

Oibleagáid gan a cheangal ar ábhar sonraí ceart rochtana a fheidhmiú faoin Rialachán 
maidir le Cosaint Sonraí agus faoin Treoir in imthosca áirithe

4. (1) Ní dhéanfaidh duine, i ndáil le—

  (a) duine aonair a earcú mar fhostaí,

  (b) leanúint den duine aonair a fhostú, nó

  (c) conradh maidir le duine aonair do sholáthar seirbhísí don duine,

    a cheangal ar an duine aonair sin—

   (i) iarraidh a dhéanamh faoi Airteagal 15 nó faoi alt 91, nó

   (ii) sonraí a sholáthar don duine a bhaineann leis an duine aonair sin agus a fuarthas 
mar thoradh ar iarraidh den sórt sin.

 (2) Aon duine a sháróidh fo-alt (1), beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

  (a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma 
nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

cd.1
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  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Caiteachais

5. Déanfar na caiteachais a thabhóidh an Coimisiún agus aon Aire den Rialtas ag riaradh an 
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é, as 
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Rialacháin

6. (1) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha, ar dealraitheach 
don duine a bheidh ag déanamh na rialachán gur gá nó gur fóirsteanach iad chun críocha 
na rialachán, a bheith i rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo.

 (2) Déanfar gach rialachán arna dhéanamh faoin Acht seo, seachas faoi alt 51, 60 nó 73, a 
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta.

 (3) Féadfaidh ceachtar Teach den Oireachtas, le rún arna rith laistigh de 21 lá suí tar éis an 
lae a leagfar rialachán faoina bhráid faoi fho-alt (2), an rialachán a neamhniú.

 (4) Tiocfaidh neamhniú rialacháin faoi fho-alt (3) in éifeacht láithreach ar an rún lena 
mbaineann a rith, ach ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ní a rinneadh faoin 
rialachán roimh an rún a rith.

 (5) Ní ceadmhach rialacháin a dhéanamh faoi alt 51, 60 ná 73 ach amháin más rud é—

  (a) gur leagadh dréacht de na rialacháin bheartaithe faoi bhráid gach Tí den Oireachtas, 
agus

  (b) gur rith gach Teach rún ag ceadú an dréachta.

Aisghairm agus cúlghairm

7. (1) Faoi réir fho-alt (4), aisghairtear na forálacha seo a leanas d’Acht 1988:

  (a) in alt 1—

   (i) fo-alt (1), an míniú ar “dírmhargaíocht”, “foras airgeadais” agus “an clár”, agus

   (ii) fo-alt (5);

  (b) alt 2(7) agus (8);

  (c) alt 4(2), (6), (8) agus (13);

  (d) alt 5(1)(d);

  (e) alt 9 agus an Dara Sceideal;

  (f) alt 11(3) agus (4)(b);

  (g) ailt 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22A agus 33.

 (2) Faoi réir fho-alt (4), aisghairtear alt 14(2) den Acht um Chosaint Sonraí (Leasú), 2003.

cd.1 a.4
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 (3) Faoi réir fho-alt (4), cúlghairtear na hachtacháin a shonraítear i gcolún (3) de Sceideal 1 
a mhéid a shonraítear i gcolún (4) den Sceideal sin.

 (4) Ní bheidh feidhm ag na haisghairmeacha agus na cúlghairmeacha a dhéantar leis an alt 
seo chun críocha fho-ailt (1)(b), (2) agus (3) d’alt 8.

Feidhm an Achta um Chosaint Sonraí, 1988

8.	 (1)	 Faoi	réir	an	ailt	seo,	scoirfidh	Acht	1988,	amhail	ar	an	agus	ón	dáta	a	thiocfaidh	an	t-alt	
seo i ngníomh, d’fheidhm a bheith aige maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil (de réir 
bhrí an Achta sin) seachas—

  (a) sonraí den sórt sin a phróiseáil chun slándáil an Stáit, cosaint an Stáit nó caidreamh 
idirnáisiúnta an Stáit a choimirciú, nó

  (b) sonraí den sórt sin a phróiseáil faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Fianaise 
Dlí-Eolaíochta agus Córas Bunachair Sonraí DNA), 2014 nó faoin Acht um Shonraí 
Clárúcháin Feithicle (Cuardach agus Malartú Uathoibrithe), 2018 a mhéid a chuirtear 
Acht 1988 chun feidhme sna hAchtanna sin.

 (2) Beidh feidhm ag Acht 1988 maidir le—

  (a) gearán ó dhuine aonair faoi alt 10 den Acht sin arna dhéanamh roimh thosach feidhme 
an ailt seo, agus

  (b) sárú ar an Acht sin a tharla roimh an tosach feidhme sin.

 (3) Maidir le himscrúdú faoi alt 10 d’Acht 1988 a tosaíodh ach nár críochnaíodh roimh 
thosach feidhme an ailt seo, críochnófar é de réir an Achta sin agus beidh feidhm ag an 
Acht sin maidir le himscrúdú den sórt sin.

CUID 2

an coimisiún um chosaint sonRaí

An lá bunaithe

9. Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá bunaithe chun críocha an 
Achta seo.

An Coimisiún um Chosaint Sonraí a Bhunú

10. (1) An lá bunaithe, beidh comhlacht arna bhunú ar a dtabharfar an Coimisiún um Chosaint 
Sonraí nó, sa Bhéarla, The Dáta Protection Commission (dá ngairtear an “Coimisiún” 
san Acht seo).

 (2) Beidh éifeacht le Sceideal 2 i ndáil leis an gCoimisiún.

Údarás maoirseachta don Rialachán maidir le Cosaint Sonraí agus don Treoir

11. Is é an Coimisiún an t-údarás maoirseachta de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint 
Sonraí agus na Treorach, agus chun na gcríoch a shonraítear—

  (a) sa Rialachán maidir le Cosaint Sonraí, agus
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  (b) sa Treoir.

Feidhmeanna an Choimisiúin

12. (1) I dteannta na bhfeidhmeanna a shanntar don Choimisiún de bhua é a bheith ina údarás 
maoirseachta chun críocha an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí agus na Treorach, 
áireofar ar fheidhmeanna ginearálta an Choimisiúin—

  (a) aon fheidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo nó faoin Acht seo,

  (b) feidhmeanna a aistrítear chuig an gCoimisiún faoi alt 14, agus

  (c) cibé feidhmeanna eile a shannfar chuige ó am go ham le haon achtachán eile nó faoi 
aon achtachán eile.

 (2) Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar dhlíthiúlacht próiseála sonraí pearsanta de réir—

  (a) Rialachán (AE) Uimh 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
26 Meitheamh 20135 maidir le bunú ‘Eurodac’ chun méarloirg a chur i gcomparáid 
le chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (AE) Uimh 604/2013 
lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach 
as scrúdú a dhéanamh ar iarratais ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh 
i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó 
údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí 
Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú 
oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais 
(athmhúnlú), agus

  (b) Rialachán (AE) Uimh 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
26 Meitheamh 20136 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé 
acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta 
arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát 
(athmhúnlú).

 (3) Tá an Coimisiún sainainmnithe chun críocha Chaibidil IV (Cúnamh frithpháirteach) den 
Choinbhinsiún chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil 
go hUathoibríoch, arna dhéanamh i Strasbourg an 28ú lá d’Eanáir 1981.

 (4) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún, aon rialacháin a dhéanamh 
a mheasfaidh sé nó sí is gá nó is fóirsteanach chun a chumasú go mbeidh lánéifeacht le 
Caibidil IV (dá dtagraítear i bhfo-alt (3)).

 (5) Beidh ag an gCoimisiún na cumhachtaí sin is gá nó is fóirsteanach chun a fheidhmeanna 
a chomhlíonadh.

	 (6)	 Scaipfidh	an	Coimisiún,	a	mhéid	agus	ar	cibé	modh	is	cuí	leis,	faisnéis	i	ndáil	leis	na	
feidhmeanna a chomhlíonann sé.

 (7) Beidh an Coimisiún neamhspleách le linn a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

 (8) Faoi réir an Achta seo, déanfaidh an Coimisiún a nósanna imeachta féin a rialáil.

5 IO Uimh. L 180, 29.06.2013, Ich. 1
6 IO Uimh. L 180, 29.06.2013, Ich. 31
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An Coimisinéir nó comhalta foirne do chomhlíonadh fheidhmeanna an Choimisiúin

13. (1) I gcás go mbeidh níos mó ná Coimisinéir amháin arna cheapadh nó arna ceapadh faoi 
alt 15, maidir le feidhmeanna an Choimisiúin, seachas na feidhmeanna a shonraítear i 
bhfo-alt (3), féadfar iad a chomhlíonadh trí Choimisinéir, nó féadfaidh Coimisinéir iad a 
chomhlíonadh, i gcás go mbeidh sé nó sí údaraithe chuige sin ag an gCoimisiún.

 (2) Maidir le feidhmeanna an Choimisiúin, seachas na feidhmeanna a shonraítear i  
bhfo-alt (3), féadfar iad a chomhlíonadh trí aon chomhalta d’fhoireann an Choimisiúin, 
nó féadfaidh aon chomhalta d’fhoireann an Choimisiúin iad a chomhlíonadh, i gcás go 
mbeidh an comhalta foirne sin údaraithe chuige sin ag an gCoimisiún.

 (3) Is iad na feidhmeanna dá dtagraítear i bhfo-ailt (1) agus (2) feidhmeanna an Choimisiúin 
faoi ailt 12(8), 21, 28, 43, 84(9) agus (10), 129, 134(1) agus (4), 135(1), 149 (seachas 
fo-alt (1)), mír 1 de Sceideal 2 agus a fheidhm, mar údarás maoirseachta, faoi Airteagal 
35(4) agus (5) den Rialachán maidir le Cosanta Sonraí.

 (4) Maidir le Coimisinéir nó comhalta d’fhoireann an Choimisiúin a chomhlíonann aon 
cheann d’fheidhmeanna an Choimisiúin, toimhdeofar in aon imeachtaí go raibh sé nó sí 
údaraithe chun déanamh amhlaidh thar a cheann, mura suífear a mhalairt.

Feidhmeanna an Choimisinéara Cosanta Sonraí a aistriú chuig an gCoimisiúin

14. (1) Déanfar na feidhmeanna uile a bheidh, díreach roimh an lá bunaithe, dílsithe don 
Choimisinéir Cosanta Sonraí a aistriú chuig an gCoimisiún.

 (2) Aon tagairt in aon achtachán nó ionstraim faoi achtachán don Choimisinéir Cosanta 
Sonraí	 nó	 d’Oifig	 an	 Choimisinéara	 Cosanta	 Sonraí,	 forléireofar	 í	 mar	 thagairt	 don	
Choimisiún.

 (3) Aon tagairt in Acht 1988 (seachas in alt 1(3)(c)(iii) a mhéid gur tagairt í do Choimisinéir 
an Gharda Síochána) don Choimisinéir, forléireofar í mar thagairt don Choimisiún.

 (4) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an lá bunaithe.

Comhaltas an Choimisiúin

15.	 (1)	 Beidh	sa	Choimisiún	cibé	comhaltaí	agus	cibé	líon	comhaltaí	(nach	mó	ná	3)	a	chinnfidh	
an Rialtas.

 (2) Tabharfar Coimisinéir do Chosaint Sonraí (dá ngairtear “Coimisinéir” san Acht seo) ar 
gach comhalta den Choimisiún.

 (3) Faoi réir fho-alt (4), (8) agus (9) agus alt 18, ceapfaidh an Rialtas Coimisinéir ar mholadh 
ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus is ceapachán go ceann tréimhse nach giorra 
ná 4 bliana agus nach faide ná 5 bliana ó dháta a cheapacháin nó a ceapacháin a bheidh 
sa cheapachán.

	 (4)	 Más	 rud	 é,	 díreach	 roimh	 an	 lá	 bunaithe,	 go	 mbeidh	 duine	 i	 seilbh	 oifige	 mar	 an	
Coimisinéir Cosanta Sonraí, beidh sé nó sí, an lá bunaithe, ina Choimisinéir nó ina 
Coimisinéir	 ar	 feadh	 a	mbeidh	 fágtha	 den	 téarma	 oifige,	 agus	 ar	 na	 téarmaí	 agus	 na	
coinníollacha céanna, ar ina leith a ceapadh é nó í mar an Coimisinéir Cosanta Sonraí.
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 (5) Faoi réir fho-alt (7), molfaidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí duine lena cheapadh 
nó lena ceapadh mar Choimisinéir tar éis comórtas roghnúcháin oscailte a sheolfaidh an 
tSeirbhís chun na críche sin.

 (6) Ceapfaidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí painéal roghnúcháin chun cabhrú léi 
comórtas oscailte roghnúcháin a sheoladh.

 (7) Cinnteoidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí nach molfar duine faoi fho-alt (5) lena 
cheapadh nó lena ceapadh ach amháin más deimhin léi go bhfuil ag an duine na cáilíochtaí, 
an taithí agus na scileanna is gá chun a chumasú don Choimisiún a fheidhmeanna a 
chomhlíonadh go héifeachtúil.

 (8) Féadfaidh an Rialtas Coimisinéir lena mbaineann fo-alt (3) agus a dtéann a théarma nó 
a	téarma	oifige	in	éag	le	himeacht	ama	a	athcheapadh	chun	an	Choimisiúin	le	haghaidh	
tréimhse amháin eile nach giorra ná 4 agus nach faide ná 5 bliana gan aon ghá a bheith 
le moladh eile ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

 (9) Féadfaidh an Rialtas Coimisinéir lena mbaineann fo-alt (4) agus a dtéann a théarma nó 
a	téarma	oifige	in	éag	le	himeacht	ama	a	athcheapadh	chun	an	Choimisiúin	le	haghaidh	
tréimhse amháin eile nach giorra ná 4 agus nach faide ná 5 bliana.

 (10) Maidir le Coimisinéir—

  (a) gníomhóidh sé nó sí ar bhonn lánaimseartha faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha 
(seachas	luach	saothair	agus	liúntais	i	leith	caiteachas	a	íoc)	a	chinnfidh	an	Rialtas,

  (b) íocfaidh an Coimisiún leis nó léi cibé luach saothair agus cibé liúntais i leith 
caiteachas	(más	ann)	a	chinnfidh	an	tAire,	ó	am	go	ham,	le	toiliú	an	Aire	Airgeadais	
agus Athchóirithe,

	 	 (c)	 ní	shealbhóidh	sé	nó	sí	aon	oifig	eile	ná	ní	bheidh	aon	phost	eile	aige	nó	aici	arb	
iníoctha díolaíochtaí ina leith, ná ní sheolfaidh sé nó sí aon ghnó, agus

	 	 (d)	 scoirfidh	sé	nó	sí	de	bheith	ina	Choimisinéir	nó	ina	Coimisinéir	ar	70	bliain	d’aois	a	
bheith slánaithe aige nó aici, ach i gcás gur iontrálaí nua (de réir bhrí alt 2 den Acht 
um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2004) an duine, ní 
bheidh feidhm ag an gceanglas go scoirfeadh sé nó sí de bheith ina Choimisinéir nó 
ina Coimisinéir ar fhoras aoise.

Cathaoirleach an Choimisiúin a cheapadh

16. (1) Déanfaidh an tAire, i gcás go mbeidh níos mó ná Coimisinéir amháin ar an gCoimisiún, 
duine de na Coimisinéirí a cheapadh chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach 
agus	féadfaidh	an	Coimisiún	cibé	liúntas	(más	ann),	a	chinnfidh	an	tAire	ó	am	go	ham	le	
toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a íoc leis an gcathaoirleach.

 (2) Beidh vóta réitigh ag an gcathaoirleach i gcás breitheanna a bheidh le tabhairt ag an 
gCoimisiún má tharlaíonn comhionannas vótaí.

 (3) I gcás go mbeidh cathaoirleach arna cheapadh nó arna ceapadh faoi fho-alt (1), agus 
nach mbeidh sé nó sí ar fáil chun a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh de dheasca é 
nó í a bheith as láthair nó faoi éagumas, ceapfaidh an tAire Coimisinéir reatha eile chun 
gníomhú mar chathaoirleach ar feadh na tréimhse asláithreachta nó éagumais.
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Coimisinéir d’éirí as, a chur as oifig, a dhícháiliú, neamhcháilitheacht chun teacht chun 
bheith ina Choimisinéir nó ina Coimisinéir

17.	 (1)	 Féadfaidh	Coimisinéir	éirí	as	oifig	trí	fhógra	i	scríbhinn	a	thabhairt	don	Rialtas	maidir	
lena éirí as nó lena héirí as agus tiocfaidh an t-éirí as in éifeacht ó cibé dáta a shonrófar 
san fhógra ar dáta é nach luaithe ná 90 lá tar éis fógra a thabhairt don Rialtas.

	 (2)	 Féadfaidh	an	Rialtas	Coimisinéir	a	chur	as	oifig	más	deimhin	leo	go	mbaineann	foras	
amháin nó níos mó de na forais dá dtagraítear i bhfo-alt (3) leis an gCoimisinéir.

 (3) Is iad na forais dá dtagraítear i bhfo-alt (2)—

  (a) go bhfuil Coimisinéir tar éis éirí éagumasach, de dheasca easláinte nó ar shlí eile, ar 
fheidhmeanna	na	hoifige	a	chomhlíonadh	go	héifeachtach,	nó

  (b) gur ghabh Coimisinéir do mhí-iompar tromchúiseach.

	 (4)	 I	gcás	go	mbeartóidh	an	Rialtas	Coimisinéir	a	chur	as	oifig	faoi	fho-alt (2), tabharfaidh 
siad fógra i scríbhinn faoina bhfuil beartaithe acu don Choimisinéir lena mbaineann.

 (5) Beidh ar áireamh i bhfógra faoi fho-alt (4) ráiteas—

	 	 (a)	 faoi	na	cúiseanna	atá	leis	an	gcur	as	oifig	beartaithe,

  (b) go bhféadfaidh an Coimisinéir, laistigh de thréimhse 30 lá oibre ón tráth a chuirfear 
an fógra nó laistigh de cibé tréimhse eile a dhéanfaidh an Rialtas, ag féachaint do 
riachtanais an cheartais nádúrtha, a shonrú san fhógra, uiríll a dhéanamh chuig an 
Rialtas i cibé foirm agus ar cibé modh a shonróidh an Rialtas, i dtaobh cén fáth nár 
chóir	an	Coimisinéir	a	chur	as	oifig,	agus

  (c) i gcás nach bhfaighfear aon uiríll laistigh den tréimhse dá dtagraítear i mír (b), 
leanfaidh an Rialtas, gan a thuilleadh fógra a thabhairt don Choimisinéir, den 
Choimisinéir	a	chur	as	oifig	de	réir	an	ailt	seo.

	 (6)	 Le	linn	breithniú	a	dhéanamh	i	dtaobh	Coimisinéir	a	chur	as	oifig	faoi	fho-alt (2),	cuirfidh	
an Rialtas i gcuntas—

  (a) aon uiríll a dhéanfaidh an Coimisinéir faoi fho-alt (5)(b) laistigh den tréimhse dá 
dtagraítear san fho-alt sin, agus

  (b) aon ní eile is dóigh leis an Rialtas is iomchuí chun críoch a mbreithe.

 (7) I gcás, tar éis na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (6) a chur i gcuntas, go dtabharfaidh an 
Rialtas	breith	gur	chóir	an	Coimisinéir	a	chur	as	oifig	de	réir	an	ailt	seo,	tabharfaidh	siad	
fógra i scríbhinn don Choimisinéir faoina mbreith agus faoi na cúiseanna lena mbreith.

	 (8)	 I	gcás	go	dtabharfaidh	an	Rialtas	breith	Coimisinéir	a	chur	as	oifig	de	réir	an	ailt	seo,	
ullmhóidh	siad	 ráiteas	 faoin	gcúis	nó	 faoi	na	cúiseanna	 leis	an	gcur	as	oifig	sin	agus	
cuirfidh	 siad	 faoi	 deara	 an	 ráiteas	 sin	 a	 leagan	 faoi	 bhráid	 gach	Tí	 den	Oireachtas	 a	
luaithe is indéanta tar éis an bhreith a thabhairt.

	 (9)	 Scoirfidh	Coimisinéir	d’oifig	a	shealbhú	más	rud	é—

  (a) go gciontófar é nó í ar díotáil i gcion,

  (b) go gciontófar é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó mímhacántacht,

cd.2



25

[Uimh. 7.][2018.]
  

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018.
  

  (c) go ndéanfar dearbhú ina choinne nó ina coinne faoi alt 819 d’Acht 2014 nó go 
measfar é nó í a bheith faoi réir dearbhú den sórt sin de bhua Chaibidil 5 de Chuid 14 
den Acht sin, nó

  (d) go mbeidh sé nó sí faoi réir, nó go measfar é nó í a bheith faoi réir, ordú dícháiliúcháin 
de réir bhrí Chaibidil 4 de Chuid 14 d’Acht 2014 cibé acu de bhua na Caibidle sin nó 
de bhua aon fhoráil eile den Acht sin.

 (10) Ní bheidh duine incheaptha mar Choimisinéir i gcás go mbeidh aon mhír de mhíreanna 
(a) go (d) d’fho-alt (9) infheidhme maidir leis an duine.

Coimisinéir Gníomhach

18. (1) I gcás nach mbeidh ach Coimisinéir amháin arna cheapadh nó arna ceapadh de thuras na 
huaire faoi alt 15, féadfaidh an tAire a údarú do chomhalta d’fhoireann an Choimisiúin 
feidhmeanna Coimisinéara a chomhlíonadh le linn aon tréimhse a bheidh an Coimisinéir 
sin as láthair ó dhualgas nó as láthair ón Stát lena linn nó ar lena linn nach mbeidh sé nó 
sí, ar aon chúis eile, in ann feidhmeanna Coimisinéara a chomhlíonadh.

	 (2)	 I	gcás	go	n-éireoidh	folúntas	in	oifig	an	Choimisinéara	agus	nach	mbeidh	aon	Choimisinéir	
arna cheapadh nó arna ceapadh de thuras na huaire faoi alt 15, féadfaidh an tAire a údarú 
do chomhalta d’fhoireann an Choimisiúin feidhmeanna Coimisinéara a chomhlíonadh le 
linn	thréimhse	an	fholúntais	sin,	ach	scoirfidh	údarú	faoin	bhfo-alt	seo	ar	Choimisinéir	
a cheapadh faoi alt 15 cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh an ceapachán sin chun an 
folúntas sin a líonadh.

 (3) Ní fhanfaidh údarú faoi fho-alt (2) i bhfeidhm ar feadh tréimhse is faide ná 6 mhí murar 
deimhin leis an Aire nach indéanta le réasún ceapachán faoi alt 15 a dhéanamh laistigh 
den tréimhse sin, agus sa chás sin féadfaidh sé nó sí an tréimhse sin a fhadú de cibé 
tréimhse bhreise ar deimhin leis nó léi ina leith gur tréimhse í a bhfuil sé indéanta le 
réasún ceapachán a dhéanamh faoin alt sin laistigh di.

 (4) Féadfaidh an tAire, aon tráth, údarú a fhoirceannadh faoin alt seo.

 (5) Féadfaidh comhalta d’fhoireann an Choimisinéara ar ina leith atá údarú faoin alt seo i 
bhfeidhm, feidhmeanna Coimisinéara a chomhlíonadh faoin Acht seo, agus, chun na 
críche sin, déanfar tagairtí do Choimisinéir san Acht seo (seachas in ailt 15(3), 17(2) 
go (8) agus 22) a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don chomhalta sin den 
fhoireann.

Cuntasacht an Choimisinéara do Choistí Oireachtais

19. (1) San alt seo, ciallaíonn “Coiste” Coiste arna cheapadh ag ceachtar Teach den Oireachtas 
nó ag dhá Theach an Oireachtais i gcomhar (seachas coiste dá dtagraítear in alt 19(1) 
d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993 nó an Coiste um Leasanna 
Chomhaltaí Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna Chomhaltaí Sheanad Éireann) nó 
fochoiste de Choiste den sórt sin.

 (2) Faoi réir fho-alt (3), freastalóidh Coimisinéir os comhair Coiste, ar iarraidh i scríbhinn a 
fháil ón gCoiste sin, chun cuntas a thabhairt ar riarachán ginearálta an Choimisiúin.

 (3) Ní cheanglófar ar an gCoimisinéir cuntas a thabhairt os comhair Coiste ar aon ní atá, 
a bhí, nó a fhéadfaidh a bheith sa todhchaí, ina ábhar d’imeachtaí os comhair cúirte nó 
binse.
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 (4) I gcás go mbeidh an Coimisinéir den tuairim gur ní lena mbaineann fo-alt (3) ní a n-iarrtar 
air	nó	uirthi	cuntas	a	thabhairt	air	os	comhair	Coiste,	cuirfidh	sé	nó	sí	an	tuairim	sin,	agus	
na cúiseanna atá leis an tuairim, in iúl don Choiste agus mura dtabharfar an fhaisnéis don 
Choiste tráth a mbeidh an Coimisinéir os a chomhair, tabharfar an fhaisnéis amhlaidh i 
scríbhinn.

 (5) I gcás go mbeidh an Coimisinéir tar éis a thuairim nó a tuairim a chur in iúl do Choiste 
de réir fho-alt (4) agus nach dtarraingeoidh an Coiste siar an iarraidh dá dtagraítear i 
bhfo-alt (2) a mhéid a bhaineann sí le ní is ábhar don tuairim sin—

  (a) féadfaidh an Coimisinéir, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis don Choiste an bhreith 
uaidh gan déanamh amhlaidh a chur in iúl dó nó di, iarratas a dhéanamh chun na 
hArd-Chúirte ar mhodh achomair chun a chinneadh an ní lena mbaineann fo-alt (3) 
an ní, nó

  (b) féadfaidh Cathaoirleach an Choiste iarratas den sórt sin a dhéanamh thar ceann an 
Choiste,

	 agus	cinnfidh	an	Ard-Chúirt	an	ní.

 (6) Go dtí go gcinnfear iarratas faoi fho-alt (5), ní fhreastalóidh an Coimisinéir os comhair 
an Choiste chun cuntas a thabhairt ar an ní is ábhar don iarratas.

 (7) Má chinneann an Ard-Chúirt gur ní lena mbaineann fo-alt (3) an ní, tarraingeoidh an 
Coiste siar an iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (2), ach má chinneann an Ard-Chúirt 
nach bhfuil feidhm ag fo-alt (3), freastalóidh an Coimisinéir os comhair an Choiste chun 
cuntas a thabhairt ar an ní.

 (8) San alt seo, aon tagairt do “Coimisinéir”, measfar gur tagairt don chathaoirleach í, i gcás 
níos mó ná Coimisinéir amháin a bheith ceaptha faoi alt 15.

Foireann a shannadh agus a aistriú chuig an gCoimisiún

20. (1) Gach státseirbhíseach a bheidh, díreach roimh an lá bunaithe, arna shannadh nó arna 
sannadh chun gníomhú mar chomhalta d’fhoireann an Choimisinéara Cosanta Sonraí, 
beidh sé nó sí, an lá bunaithe, arna shannadh nó arna sannadh chun gníomhú mar 
chomhalta d’fhoireann an Choimisiúin.

 (2) Féadfaidh an tAire, de réir mar is cuí leis nó léi, cibé daoine agus cibé líon daoine, 
a bheidh arna sannadh faoi fho-alt (1) chun gníomhú mar chomhaltaí d’fhoireann an 
Choimisiúin, a shainainmniú i scríbhinn chun teacht chun bheith agus chun bheith ina 
gcomhaltaí d’fhoireann an Choimisiúin, ar agus ó cibé dáta a shonróidh an tAire sa 
sainainmniú (dá ngairtear an “dáta éifeachtach” san alt seo).

 (3) Aon chomhalta foirne a shainainmneofar de réir fho-alt (2), tiocfaidh sé nó sí chun 
bheith, agus beidh sé nó sí, ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann an Choimisiúin 
ar an agus ón dáta éifeachtach.

Foireann an Choimisiúin

21. (1) Féadfaidh an Coimisiún, faoi réir cheadú an Aire arna thabhairt le toiliú an Aire 
Caiteachais	Phoiblí	agus	Athchóirithe,	cibé	líon	daoine	a	chinnfidh	sé	a	cheapadh	chun	
bheith ina gcomhaltaí dá fhoireann.
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 (2) Déanfaidh an Coimisiún, faoi réir cheadú an Aire arna thabhairt le toiliú an Aire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, na gráid de chomhaltaí a fhoirne, agus an líon 
foirne i ngach grád, a chinneadh.

 (3) Beidh comhaltaí d’fhoireann an Choimisinéara ina státseirbhísigh.

Aoisliúntas Coimisinéirí

22. (1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, scéim nó 
scéimeanna a dhéanamh—

  (a) chun sochair aoisliúntais a dheonú do Choimisinéir nó i leith Coimisinéir do scor 
d’oifig	a	shealbhú,	nó

  (b) chun ranníocaí a dhéanamh le scéim pinsean arna ceadú ag an Aire le toiliú an Aire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, is scéim ina bhfuil an Coimisinéir.

 (2) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, scéim a 
dhéanamh lena leasófar nó lena gcúlghairfear scéim arna déanamh faoi fho-alt (1), lena 
n-áirítear scéim arna leasú faoin bhfo-alt seo.

 (3) Má éiríonn aon díospóid maidir le héileamh a dhéanfaidh Coimisinéir ar aon sochar 
aoisliúntais, nó maidir le méid aon sochair aoisliúntais, is iníoctha de bhun scéim arna 
déanamh faoi fho-alt (1), cuirfear an díospóid sin faoi bhráid an Aire agus déanfaidh an 
tAire í a tharchur chuig an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe lena cinneadh aige 
nó aici.

 (4) Maidir le scéim a dhéanfar faoi fho-alt (1), is é nó is í an tAire a dhéanfaidh í a chur i 
gcrích de réir théarmaí an chéanna.

 (5) Ní dhéanfaidh an tAire aon sochar aoisliúntais a dheonú d’aon Choimisinéir nó i leith 
aon	Choimisinéir	do	scor	d’oifig	a	shealbhú	seachas—

  (a) de réir scéim faoi fho-alt (1), nó

  (b) le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

 (6) Leagfar scéim arna déanamh faoi fho-alt (1) faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe 
is féidir tar éis a déanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a 
shuífidh	an	Teach	sin	tar	éis	an	scéim	a	leagan	faoina	bhráid,	rún	a	rith	ag	neamhniú	na	
scéime, beidh an scéim ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a 
rinneadh roimhe sin faoin scéim.

 (7) San alt seo, ciallaíonn “sochair aoisliúntais” pinsin, aiscí, agus liúntais eile is iníoctha ar 
éirí as, ar scor nó ar bhás.

Cuntais an Choimisiúin

23. (1) Coimeádfaidh an Coimisiún, i cibé foirm a cheadóidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, na cuntais go léir is cuí agus is gnách ar an airgead go léir 
a	gheobhaidh	an	Coimisiún	nó	a	chaithfidh	sé,	agus,	go	háirithe,	coimeádfaidh	sé	san	
fhoirm sin a dúradh na cuntais speisialta go léir a ordóidh an tAire ó am go ham le toiliú 
an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

cd.2 a.21



28

[2018.][Uimh. 7.]
  

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018.
  

 (2) Déanfaidh an Coimisiún cuntais arna gcoimeád de bhun an ailt seo a chur faoi bhráid an 
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, tráth nach déanaí ná an 1 Aibreán sa bhliain díreach tar 
éis na bliana airgeadais lena mbaineann siad nó ar cibé dáta is luaithe ná sin a shonróidh 
an tAire ó am go ham, lena n-iniúchadh agus, díreach tar éis an iniúchta, déanfar cóip 
de na cuntais, agus de cibé cuntais speisialta eile (más ann) arna gcoimeád de réir an 
ailt seo a ordóidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, mar aon le cóip de thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na 
cuntais,	a	thíolacadh	don	Aire	agus	cuirfidh	an	Coimisiún	faoi	deara,	a	luaithe	is	féidir	
ina dhiaidh sin, cóipeanna den chéanna a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas. 

 (3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5),	scoirfidh	fo-ailt (1) agus (2) d’éifeacht a bheith leo an dáta 
a thiocfaidh alt 176(b) i ngníomh.

 (4) Déanfaidh an Coimisiún aon chuntais arna gcoimeád de réir an ailt seo agus a bhaineann 
leis an tréimhse atá sonraithe faoi fho-alt (5) a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste lena n-iniúchadh tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an dáta a thiocfaidh alt 
176(b) i ngníomh.

 (5) Féadfaidh an tAire, chun críocha fho-alt (4), tréimhse a shonrú—

  (a) a chríochnóidh an dáta díreach roimh an dáta a thiocfaidh alt 176(b) i ngníomh, agus

  (b) ar féidir gur tréimhse is faide nó is giorra ná bliain airgeadais de chuid an Choimisiúin 
í.

Tuarascáil bhliantúil

24. (1) Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh i ngach bliain—

  (a) tuarascáil maidir lena ghníomhaíochtaí sa bhliain díreach roimhe sin a ullmhú, agus

  (b) a chur faoi deara cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

 (2) D’ainneoin fho-alt (1), dá mba rud é, murach an fo-alt seo, go mbainfeadh an chéad 
tuarascáil	 faoin	 alt	 seo	 le	 tréimhse	 is	 giorra	 ná	 6	mhí,	 bainfidh	 an	 tuarascáil	 leis	 an	
tréimhse sin agus leis an mbliain díreach i ndiaidh na tréimhse sin agus déanfar í a 
luaithe is féidir, ach tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis dheireadh na bliana sin.

 (3) Féadfaidh an Coimisiún, aon tráth tar éis fho-alt (1)(b) a chomhlíonadh, a thuarascáil 
bhliantúil a fhoilsiú i cibé foirm agus ar cibé modh is cuí leis.

 (4) Chun críocha dhlí an chlúmhillte, beidh aon tuarascáil faoi fho-alt (1) faoi phribhléid 
iomlán.

Cuntasacht as cuntais an Choimisiúin

25. (1) Is é nó is í an Coimisinéir, nó i gcás go gceapfar níos mó ná Coimisinéir amháin faoi 
alt 15,	 an	 cathaoirleach,	 an	 t-oifigeach	 cuntasaíochta	 i	 ndáil	 le	 cuntais	 leithreasa	 an	
Choimisiúin chun críocha Achtanna an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 1866 go 1998.

 (2) Ní bheidh feidhm ag Alt 19(2) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 
1993 a mhéid a bhaineann sé le cúrsaí cosanta sonraí, maidir leis an gCoimisinéir nó leis 
an	gcathaoirleach	arb	é	nó	í	an	t-oifigeach	cuntasaíochta	de	bhun	fho-alt (1).
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Toirmeasc ar fhaisnéis faoi rún a nochtadh

26. (1) Ní nochtfaidh duine iomchuí faisnéis faoi rún a gheobhaidh sé nó sí le linn dó nó di 
feidhmeanna faoin Acht seo nó faoin Rialachán maidir le Cosaint Sonraí a chomhlíonadh, 
mura rud é go gceanglófar air nó uirthi nó go gceadófar dó nó di, de réir dlí, déanamh 
amhlaidh, nó go mbeidh sé nó sí údaraithe go cuí ag an gCoimisiún chun déanamh 
amhlaidh.

 (2) Ní oibreoidh fo-alt (1) chun cosc a chur ar dhuine iomchuí faisnéis a nochtadh—

  (a) i dtuarascáil don Choimisiún nó do Choimisinéir,

  (b) d’Aire den Rialtas, agus

  (c) d’údarás poiblí, cibé acu sa Stát nó in áit eile é, chun comhar a éascú idir an Coimisiún 
agus an t-údarás sin i gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna faoi seach dóibh.

 (3) Faoi réir alt 154, aon duine a sháróidh fo-alt (1), déanfaidh sé nó sí cion agus dlífear, ar 
é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

 (4) San alt seo—

folaíonn “faisnéis faoi rún” faisnéis a mbeidh sé ráite ina leith ag an gCoimisiún gur faisnéis 
faoi rún í, maidir le faisnéis áirithe nó maidir le faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe;

ciallaíonn “duine iomchuí”—

  (a) Coimisinéir,

  (b) comhalta d’fhoireann an Choimisiúin,

	 	 (c)	 oifigeach	údaraithe,

  (d) aon duine eile atá fostaithe faoi chonradh i gcomhar seirbhísí ag an gCoimisiún nó 
comhalta d’fhoireann duine den sórt sin, nó

  (e) duine a ghníomhaigh i gcáil dá dtagraítear in aon mhír de mhíreanna (a) go (d).

Imeachtaí sibhialta mar gheall ar alt 26 a shárú

27.	 (1)	 Aon	 duine	 a	mbainfidh	 caillteanas	 nó	 díobháil	 dó	 nó	 di	mar	 thoradh	 ar	 shárú	 ar	alt 
26(1), féadfaidh sé nó sí, faoi réir alt 154, imeachtaí a thionscnamh i gcoinne an duine a 
shonraítear i bhfo-alt (2) agus a mbeidh faoiseamh á lorg aige nó aici—

  (a) ar mhodh urghaire nó dearbhaithe, nó

  (b) ar mhodh damáistí, 

  nó ar an dá mhodh sin.

 (2) Maidir leis an duine a shonraítear chun críocha fho-alt (1)—

  (a) i gcás go líomhnófar go ndearna Coimisinéir, comhalta d’fhoireann an Choimisiúin 
nó	oifigeach	údaraithe	an	sárú,	agus	go	mbeidh	dearbhú	nó	urghaire	á	 lorg	ag	an	
iarratasóir faoin bhfo-alt sin, is é nó is í an Coimisinéir, an comhalta foirne nó an 
t-oifigeach	údaraithe	lena	mbaineann	é	nó	í,
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  (b) i gcás go líomhnófar go ndearna Coimisinéir, comhalta d’fhoireann an Choimisiúin 
nó	oifigeach	údaraithe	an	sárú,	agus	go	mbeidh	damáistí	á	lorg	ag	an	iarratasóir	faoin	
bhfo-alt sin, is é nó is í an Coimisiún é nó í, agus

  (c) i gcás go líomhnófar go ndearna duine seachas Coimisinéir, comhalta d’fhoireann an 
Choimisiúin	nó	oifigeach	údaraithe	an	sárú,	is	é	nó	is	í	an	duine	sin	é	nó	í.

 (3) Is é tort is bonn d’imeachtaí faoi fho-alt (1), a mhéid a lorgaítear leo an faoiseamh dá 
dtagraítear i mír (b) den fho-alt sin.

CUID 3

an Rialachán maidiR le cosaint sonRaí

caibidil 1

Ginearálta

Táillí

28. Féadfaidh an Coimisiún, le toiliú an Aire, na táillí a fhorordú a bheidh le híoc leis—

  (a) chun a fheidhmeanna faoi Airteagal 57(1)(r) agus (s) a chomhlíonadh, agus

  (b) i ndáil le hiarrataí ar follasach go bhfuil siad gan bhunús nó iomarcach de réir 
Airteagal 57(4).

Leanbh chun críocha fheidhm an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí

29. Chun críocha fheidhm an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí sa Stát, maidir le tagairt do 
“leanbh” sa Rialachán, measfar gur tagairt í do dhuine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois.

Mion-spriocdhíriú agus próifíliú leanaí

30. Is cion é faoin Acht seo aon chuideachta nó comhlacht corpraithe do dhéanamh próiseáil 
ar shonraí pearsanta linbh mar a mhínítear le halt 29 chun dírmhargaíocht, próifíliú nó 
mion-spriocdhíriú a dhéanamh. Is cion atá inphionóis le fíneáil riaracháin faoi alt 141 cion 
den sórt sin.

Toiliú linbh i ndáil le seirbhísí sochaí faisnéise

31. (1) Is é 16 bliana d’aois an aois linbh a shonraítear chun críocha Airteagal 8.

 (2) Chun críocha fheidhm Airteagal 8 sa Stát, ní fholaíonn an tagairt san Airteagal sin do 
“seirbhísí sochaí faisnéise” aon tagairt do sheirbhísí coisctheacha nó comhairleoireachta.

 (3) Déanfaidh an tAire—

  (a) tráth nach déanaí ná 3 bliana tar éis teacht i ngníomh don alt seo, tús a chur le 
hathbhreithniú ar oibriú fho-alt (1), agus

  (b) an t-athbhreithniú sin a chríochnú tráth nach déanaí ná bliain amháin tar éis tús a 
chur leis.
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Cóid chleachtais: leanaí

32. (1) Gan dochar do ghinearáltacht Airteagal 40, spreagfaidh an Coimisiún dréachtú cód 
iompair a mbeartaítear go rannchuideoidh siad le cur chun feidhme cuí an Rialacháin 
maidir le Cosaint Sonraí maidir leis na nithe seo a leanas—

  (a) leanaí a chosaint,

  (b) an fhaisnéis a bheidh le soláthar ag rialaitheoir do leanaí,

  (c) an modh ar a bhfaighfear toiliú ó shealbhóirí ar fhreagracht tuismitheora as leanbh 
chun críocha Airteagal 8,

  (d) na cosaintí is gá a chomhtháthú le próiseáil d’fhonn cearta leanaí a chosaint ar mhodh 
a bheidh cuí don aois chun críoch Airteagal 25, agus

  (e) sonraí pearsanta leanaí a phróiseáil chun críoch dírmhargaíochta agus chun próifílí 
pearsantachta agus úsáideora a chruthú.

 (2) D’fhonn breithniú a dhéanamh i dtaobh an soláthraítear le dréachtchód iompair nó 
le leathnú nó leasú ar chód iompair láithreach dá dtagraítear in Airteagal 40 dóthain 
cosaintí	cuí	dá	dtagraítear	san	Airteagal	sin,	féadfaidh	an	Coimisiún,	i	gcás	go	mbainfidh	
an dréacht, an leathnú nó an leasú, de réir mar a bheidh, leis an Rialachán maidir le 
Cosaint Sonraí a chur chun feidhme maidir le leanaí, dul i gcomhairle le cibé daoine is 
cuí leis, lena n-áirítear—

  (a) leanaí agus comhlachtaí ar dealraitheach don Choimisiún a bheith ionadaíoch do 
leasanna leanaí,

  (b) na sealbhóirí ar fhreagracht tuismitheora as leanaí, agus

  (c) an tOmbudsman do Leanaí.

An ceart go ligfear i ndearmad: leanaí

33. (1) Faoi réir fho-alt (3), de réir Airteagal 17, déanfaidh rialaitheoir, ar iarraidh a fháil ó  
ábhar sonraí, gan moill mhíchuí, sonraí pearsanta an ábhair sonraí a léirscriosadh i gcás 
gur bailíodh na sonraí i ndáil le seirbhísí sochaí faisnéise dá dtagraitear in Airteagal 8(1) 
a thairiscint don ábhar sonraí sin.

 (2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go mbeidh rialaitheoir tar éis na sonraí pearsanta is ábhar 
d’iarraidh faoi fho-alt (1) a nochtadh do rialaitheoir nó do rialaitheoirí eile, déanfaidh an 
rialaitheoir céadluaite, agus an teicneolaíocht atá ar fáil agus an costas a bhaineann lena 
gcur i ngníomh á gcur i gcuntas aige nó aici, gach beart réasúnach, lena n-áirítear bearta 
teicniúla, chun a chur in iúl don rialaitheoir nó do na rialaitheoirí eile, a mbeidh na sonraí 
sin á bpróiseáil aige nó acu, gur iarr an t-ábhar sonraí go ndéanfaidh na rialaitheoirí 
sin aon nascanna leis na sonraí pearsanta sin nó aon chóip nó macasamhail díobh a 
léirscriosadh.

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) sa mhéid gur gá na sonraí pearsanta lena 
mbaineann a phróiseáil chun na gcríoch a leagtar amach in Airteagal 17(3).

Oifigeach cosanta sonraí a shainainmniú

34. (1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le cibé Aire eile den Rialtas is cuí leis nó léi 
agus leis an gCoimisiún, rialacháin a dhéanamh á cheangal ar rialaitheoirí, próiseálaithe, 
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comhlachais nó comhlachtaí eile a dhéanann ionadaíocht d’earnálacha éagsúla 
rialaitheoirí	nó	próiseálaithe,	oifigeach	cosanta	sonraí	a	shainainmniú	de	réir	Airteagal	
37(4).

 (2) Féadfaidh Rialacháin faoi fho-alt (1) feidhm a bheith acu maidir leo seo a leanas—

  (a) aicme nó aicmí rialaitheora,

  (b) aicme nó aicmí próiseálaí, nó

  (c) aicme nó aicmí comhlachais nó comhlachta eile a dhéanann ionadaíocht d’earnálacha 
rialaitheoirí nó próiseálaithe.

 (3) Le linn rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (1), beidh aird ag an Aire ar an ngá atá ann 
daoine aonair a chosaint i dtaca lena sonraí pearsanta a phróiseáil agus, gan dochar do 
ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, beidh aird aige nó aici, go háirithe, ar na nithe 
seo a leanas—

  (a) cineál, scóip, comhthéacs agus críocha na próiseála,

  (b) priacail a eascróidh i dtaca le cearta agus saoirsí daoine aonair,

  (c) dóchúlacht agus géire an phriacail sin do na daoine aonair lena mbaineann, agus

  (d) na costais a bhainfeadh le haon cheanglas a chur i ngníomh dá ndéanfaí é a fhorchur 
faoin bhfo-alt sin.

An Bord Náisiúnta um Chreidiúnú do chreidiúnú comhlachtaí deimhniúcháin

35. Is é an Bord Naisiúnta um Chreidiúnú an comhlacht creidiúnúcháin chun críocha Airteagal 
43(1).

Bearta oiriúnacha sonracha i gcomhair próiseála

36. (1) I gcás go bhforchuirfear ceanglas leis an Acht seo nó le rialacháin arna ndéanamh faoin 
Acht seo go ndéanfar bearta oiriúnacha sonracha chun cearta agus saoirsí bunúsacha 
ábhar sonraí a chosaint le linn sonraí pearsanta na n-ábhar sin a phróiseáil, féadfaidh na 
bearta seo a leanas, go háirithe, a bheith ar na bearta sin—

  (a) an t-ábhar sonraí do thabhairt a thoilithe nó a toilithe go follasach lena sonraí 
pearsanta nó lena sonraí pearsanta a phróiseáil chun críche sonraithe nó chun críoch 
sonraithe,

  (b) teorainneacha le rochtain ar na sonraí pearsanta a bheidh á bpróiseáil laistigh 
d’áit oibre chun nach ndéanfar sonraí pearsanta a cheadú, a athrú, a nochtadh nó a 
léirscriosadh gan údarú,

  (c) teorainneacha dochta ama maidir le sonraí pearsanta a léirscriosadh agus sásraí chun 
a chinntiú go ndéanfar de réir na dteorainneacha sin,

  (d) oiliúint shonrach spriocdhírithe dóibh siúd a bhíonn ag gabháil d’oibríochtaí 
próiseála, agus

  (e) ag féachaint don chineál is nua-fhorbartha, do chomhthéacs, do chineál, do scóip 
agus do chríocha na próiseála sonraí agus don dochúlacht go mbeidh priacal ann, 
agus do dhéine aon phriacail a bheidh ann, do chearta agus saoirsí ábhar sonraí—
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   (i) sásraí logála chun gur féidir a fhíorú an ndearnadh, agus cé a rinne, na sonraí 
pearsanta a cheadú, a athrú, a nochtadh nó a léirscriosadh,

   (ii) i gcásanna nach bhfuil sé sainordaitheach faoin Rialachán maidir le Cosaint 
Sonraí	déanamh	amhlaidh,	oifigeach	cosanta	sonraí	a	shainainmniú,

   (iii) i gcás go ngabhfaidh sonraí a bhaineann le sláinte ábhair sonraí leis an bpróiseáil, 
ceanglas go ndéanfaidh duine dá dtagraítear in alt 52(2) an phróiseáil,

   (iv) na sonraí pearsanta a chur faoi ainm bréige, agus

   (v) na sonraí pearsanta a incriptiú.

 (2) Féadfar rialacháin a dhéanamh chun ceachtar de na críocha nó chun an dá chríoch seo a 
leanas—

  (a) chun bearta oiriúnacha sonracha eile a shainaithint (sa bhreis ar na bearta sin dá 
dtagraítear i míreanna (a) go (e) d’fho-alt (1)) a fhéadfar a dhéanamh chun cearta 
agus saoirsí bunúsacha ábhar sonraí a chosaint le linn sonraí pearsanta na n-ábhar sin 
a phróiseáil chun críocha an cheanglais dá dtagraítear i bhfo-alt (1),

  (b) chun a shonrú go bhfuil beart nó bearta dá dtagraítear i míreanna (a) go (e) 
d’fho-alt (1) nó beart nó bearta breise a shainaithnítear faoi mhír (a), nó iad araon, 
sainordaitheach maidir leis an bpróiseáil a luaitear go bhfuil feidhm acu maidir léi.

 (3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2)(a), d’fhéadfadh baint a bheith ag bearta 
oiriúnacha sonracha breise, a bheidh sainaitheanta i rialacháin arna ndéanamh faoin 
bhfo-alt sin, leis na nithe seo a leanas—

  (a) struchtúir rialachais,

  (b) próisis nó nósanna imeachta chun críoch measúnachta priacail,

  (c) próisis nó nósanna imeachta chun tionscadail taighde a bhainistiú agus a sheoladh, 
agus

  (d) bearta teicniúla agus eagrúcháin eile a dearadh chun a chinntiú go ndéanfar 
an phróiseáil de réir an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí agus próisis chun 
éifeachtúlacht na mbeart sin a thástáil agus a mheas.

 (4) Maidir le rialacháin faoi fho-alt (2)—

  (a) féadfar bearta éagsúla a shainaithint leo i gcomhair earnálacha éagsúla sonraí 
pearsanta, earnálacha éagsúla rialaitheoirí, saghsanna éagsúla próiseála nó earnálacha 
éagsúla próiseála, agus

  (b) féadfar a shonrú iontu go bhfuil beart nó bearta dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) 
sainordaitheach maidir le hearnálacha éagsúla sonraí a phróiseáil, maidir le próiseáil 
arna déanamh ag earnálacha éagsúla rialaitheoirí agus i leith saghsanna éagsúla 
próiseála nó earnálacha éagsúla próiseála.

 (5) Faoi réir fho-alt (6), féadfaidh na daoine seo a leanas rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt 
(2)—

  (a) an tAire tar éis dul i gcomhairle le cibé Aire eile den Rialtas is cuí leis nó léi, nó
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  (b) aon Aire eile den Rialtas tar éis dul i gcomhairle leis an Aire agus le cibé Aire eile 
den Rialtas is cuí leis nó léi.

 (6) Rachaidh an tAire nó aon Aire eile den Rialtas i gcomhairle leis an gCoimisiún sula 
ndéanfaidh sé nó sí rialacháin faoi fho-alt (2).

 (7) Féadfaidh an Coimisiún, nuair a rachfar i gcomhairle leis faoi fho-alt (6), tuairimí a 
thabhairt i scríbhinn maidir le haon ní is ábhar suntasach imní dó i ndáil leis na rialacháin 
bheartaithe agus, má bheartaíonn an tAire nó aon Aire eile den Rialtas dul ar aghaidh leis 
na rialacháin a dhéanamh d’ainneoin an ábhair imní sin, tabharfaidh an tAire sin, sula 
ndéanfaidh sé nó sí na rialacháin, míniú i scríbhinn i dtaobh cén fáth a bhfuil sé nó sí ag 
dul ar aghaidh amhlaidh—

  (a) don Choiste arna bhunú i gcomhpháirt ag Dáil Éireann agus ag Seanad Éireann ar 
a dtugtar an Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas nó d’aon Choiste a 
bhunófar lena chur in ionad an Choiste sin, agus

  (b) d’aon Choiste eile (de réir bhrí alt 19(1)) is cuí leis an Aire sin ag féachaint d’ábhar 
na rialachán.

 (8) Le linn rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (2), beidh aird ag an Aire nó ag aon Aire eile 
den Rialtas, de réir mar a bheidh, ar leas an phobail agus ar an ngá atá ann daoine aonair 
a chosaint i dtaca lena sonraí pearsanta a phróiseáil agus, gan dochar do ghinearáltacht 
an mhéid sin roimhe seo, beidh aird aige nó aici, go háirithe, ar na nithe seo a leanas—

  (a) cineál, scóip, comhthéacs agus críocha na próiseála,

  (b) priacail a eascróidh i dtaca le cearta agus saoirsí daoine aonair, agus

  (c) dóchúlacht agus géire na bpriacal do na daoine aonair lena mbaineann.

Toirmeasc ar shonraí pearsanta a aistriú amach as an Aontas Eorpach

37. (1) Féadfaidh an tAire, d’éagmais breith leordhóthanachta faoi Airteagal 45, tar éis dul 
i gcomhairle le cibé Aire eile den Rialtas is cuí leis nó léi agus leis an gCoimisiún, 
rialacháin a dhéanamh lena gcuirfear srian le hearnálacha sonraí pearsanta a aistriú chuig 
tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta ar chúiseanna tábhachtacha i dtaca le beartas 
poiblí.

 (2) Sonrófar i rialacháin faoi fho-alt (1) na cúiseanna tábhachtacha i dtaca le beartas poiblí 
leis an aistriú lena mbaineann a shrianadh agus féadfaidh sé a bheith sainráite go mbeidh 
feidhm ag na rialacháin sin faoi threoir ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas—

  (a) earnáil nó earnálacha sonraí pearsanta,

  (b) tríú tír nó aicmí tríú tír, nó

  (c) eagraíocht idirnáisiúnta.

 (3) Le linn rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (1), beidh aird ag an Aire ar leas an phobail 
agus ar an ngá atá ann daoine aonair a chosaint i dtaca lena sonraí pearsanta a phróiseáil 
agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, beidh aird aige nó aici, go 
háirithe, ar na nithe seo a leanas—

  (a) cineál, scóip, comhthéacs agus críocha na próiseála,
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  (b) a inmhianaithe atá sé aistrithe sonraí idirnáisiúnta a éascú,

  (c) priacail a eascróidh i dtaca le cearta agus saoirsí daoine aonair, agus

  (d) dóchúlacht agus géire na bpriacal sin do na daoine aonair lena mbaineann.

Próiseáil le haghaidh cúram atá á chomhall ar mhaithe le leas an phobail nó le linn údarás 
oifigiúil a fheidhmiú

38. (1) Is dleathach sonraí pearsanta a phróiseáil sa mhéid go mbeidh gá leis an bpróiseáil sin 
agus go mbeidh sí comhréireach chun na gcríoch seo a leanas—

  (a) chun feidhm de chuid rialaitheora, a thugtar le hachtachán nó faoi achtachán, nó leis 
an mBunreacht, a chomhlíonadh, nó

  (b) chun rialaitheoir do riaradh aon scéim neamhreachtúil, clár neamhreachtúil nó cistí 
neamhreachtúla nó chun go ndéanfar an céanna a riaradh thar ceann rialaitheora, i 
gcás gur feidhm de chuid rialaitheora, a thugtar le hachtachán nó faoi achtachán, nó 
leis an mBunreacht, an bonn dlí atá leis an riaradh sin.

 (2) Faoi réir fho-alt (3), is dleathach sonraí pearsanta a phróiseáil agus na sonraí sin a 
nochtadh do dhuine chun an Comhlimistéar Taistil, nó aon chuid den Limistéar sin, 
a chaomhnú, i gcás gur aeriompróir Éireannach, aeriompróir nó iompróir farraige an 
rialaitheoir.

 (3) Déanfaidh an tAire, tar éis dó nó di dul i gcomhairle le cibé Aire eile den Rialtas is cuí 
leis nó léi agus leis an gCoimisiún, rialacháin chun críocha fho-alt (2) ina sonrófar—

  (a) an chuid den Chomhlimistéar Taistil lena mbaineann na rialacháin,

  (b) na sonraí pearsanta a fhéadfar a phróiseáil,

  (c) na himthosca ina bhféadfar na sonraí pearsanta a nochtadh, lena n-áirítear an duine 
dá bhféadfar na sonraí a nochtadh, agus

  (d) cibé coinníollacha eile (más ann) ar cuí leis an Aire iad a fhorchur ar an bpróiseáil 
sin.

 (4) Faoi réir fho-alt (5), maidir le próiseáil sonraí pearsanta is gá chun cúram a chomhlíonadh 
ar cúram é atá á chomhall ag rialaitheoir ar mhaithe le leas an phobail nó is gá le linn 
údarás	oifigiúil	arna	dhílsiú	do	rialaitheoir	a	fheidhmiú,	féadfar	an	phróiseáil	sin	a	shonrú	
i rialacháin arna ndéanamh—

  (a) ag an Aire tar éis dul i gcomhairle le cibé Aire eile den Rialtas is cuí leis nó léi, nó

  (b) ag aon Aire eile den Rialtas tar éis dul i gcomhairle leis an Aire agus le cibé Aire eile 
den Rialtas is cuí leis nó léi.

 (5) Rachaidh an tAire nó aon Aire eile den Rialtas i gcomhairle leis an gCoimisiún sula 
ndéanfaidh sé nó sí rialacháin faoi fho-alt (4).

 (6) Féadfaidh an Coimisiún, nuair a rachfar i gcomhairle leis faoi fho-alt (5), tuairimí a 
thabhairt i scríbhinn maidir le haon ní is ábhar suntasach imní dó i ndáil leis na rialacháin 
bheartaithe agus, má bheartaíonn an tAire nó aon Aire eile den Rialtas dul ar aghaidh leis 
na rialacháin a dhéanamh d’ainneoin an ábhair imní sin, tabharfaidh an tAire sin, sula 
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ndéanfaidh sé nó sí na rialacháin, míniú i scríbhinn i dtaobh cén fáth a bhfuil sé nó sí ag 
dul ar aghaidh amhlaidh—

  (a) don Choiste arna bhunú i gcomhpháirt ag Dáil Éireann agus ag Seanad Éireann ar 
a dtugtar an Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas nó d’aon Choiste a 
bhunófar lena chur in ionad an Choiste sin, agus

  (b) d’aon Choiste eile (de réir bhrí alt 19(1)) is cuí leis an Aire sin ag féachaint d’ábhar 
na rialachán.

 (7) Sonrófar an méid seo a leanas i rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (4)—

  (a) na sonraí pearsanta a fhéadfar a phróiseáil,

  (b) na himthosca ina bhféadfar na sonraí pearsanta a phróiseáil, lena n-áirítear na daoine 
a shonrú a bhféadfar na sonraí a nochtadh dóibh, agus

  (c) cibé coinníollacha eile (más ann) ar cuí leis an Aire nó le haon Aire eile den Rialtas 
iad a fhorchur ar an bpróiseáil sin.

 (8) San alt seo—

  ciallaíonn “aeriompróir” gnóthas arna bhunú sa Stát a sholáthraíonn aersheirbhísí;

  tá le “aersheirbhís” an bhrí atá leis i Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 an 24 Meán Fómhair 
20087 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha comhchoiteanna le 
haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal (Athmhúnlú);

  ciallaíonn “Comhlimistéar Taistil” an Stát, Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann, Oileáin Mhuir nIocht agus Oileán Mhanann;

  ciallaíonn “aeriompróir Éireannach” gnóthas ag a bhfuil ceadúnas oibríochta bailí, de 
réir bhrí Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 an 24 Meán Fómhair 20088 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle, arna dheonú ag an gCoimisiún um Rialáil Eitlíochta;

  ciallaíonn “paisinéir” duine a n-iompraíonn aeriompróir é nó í ar aerárthach, nó de réir 
mar a bheidh, a n-iompraíonn iompróir farraige é nó í i long paisinéirí, seachas comhalta 
d’fhoireann an aerárthaigh nó d’fhoireann na loinge paisinéirí lena mbaineann;

  ciallaíonn “long paisinéirí” long farraige a iompraíonn níos mó ná 12 phaisinéir;

  ciallaíonn “iompróir farraige” gnóthas arna bhunú sa Stát a iompraíonn paisinéirí, le 
haghaidh luach saothair, ar an bhfarraige i long paisinéirí.

Páirtithe polaitíochta agus iarrthóirí agus sealbhóirí ar oifigí polaitíochta toghaí áirithe do 
dhéanamh cumarsáid le hábhair sonraí

39. (1) Féadfaidh duine sonraithe, i gcúrsa ghníomhaíochtaí toghcháin an duine sin sa Stát, 
úsáid a bhaint as sonraí pearsanta ábhair sonraí chun cumarsáid i scríbhinn a dhéanamh 
(lena n-áirítear ar mhodh nuachtlitreach nó ciorcláin) leis an ábhar sonraí.

 (2) Measfar, chun críocha Airteagal 6(1)(e), gurb éard é cumarsáid a dhéanamh de réir 
fho-alt (1) cúram a chomhlíonadh ar cúram é atá á chomhall ar mhaithe le leas an phobail.

7 IO Uimh. L 293, 31.10.2008, lch. 3
8 IO Uimh. L 293, 31.10.2008, lch. 3
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 (3) San alt seo, ciallaíonn “duine sonraithe”—

  (a) páirtí polaitíochta,

  (b) comhalta de cheachtar Teach den Oireachtas, de Pharlaimint na hEorpa nó d’údarás 
áitiúil, nó

	 	 (c)	 iarrthóir	lena	thoghadh	nó	lena	toghadh	chun	oifig	an	Uachtaráin	nó	iarrthóir	ar	bheith	
ina chomhalta nó ina comhalta de cheachtar Teach den Oireachtas, de Pharlaimint na 
hEorpa nó d’údarás áitiúil.

 (4) San alt seo agus in ailt 48, 58 agus 59, folaíonn “gníomhaíochtaí toghcháin” faisnéis 
a scaipeadh, lena n-áirítear faisnéis i dtaobh gníomhaíochtaí agus beartais duine, arbh 
fhéidir, le réasún, gur dhíol spéise do thoghthóirí í.

Próiseáil sonraí pearsanta agus earnálacha speisialta sonraí pearsanta ag ionadaithe tofa

40. (1) Chun a chumasú d’ionadaí tofa a fheidhmeanna nó a feidhmeanna mar ionadaí den sórt 
sin a chomhlíonadh, is dleathach go ndéanfaidh an t-ionadaí sin sonraí pearsanta agus 
earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil nó go ndéanfar iad a phróiseáil thar 
ceann an ionadaí sin, i gcás go bhfaighidh sé nó sí iarraidh nó uiríoll ón ábhar sonraí nó i 
gcás, de réir fho-alt (2), go bhfaighidh sé nó sí iarraidh nó uiríoll ó dhuine eile thar ceann 
an ábhair sonraí.

 (2) Féadfaidh duine iarraidh nó uiríoll a dhéanamh thar ceann ábhar sonraí i gcás—

  (a) gur thug an t-ábhar sonraí a thoiliú nó a toiliú leis an iarraidh nó leis an uiríoll a 
dhéanamh, de réir mar a bheidh, nó

  (b) nach bhfuil an t-ábhar sonraí, de dheasca a éagumais nó a héagumais coirp nó 
meabhrach nó a aoise nó a haoise, in ann iarraidh nó uiríoll a dhéanamh thar a cheann 
féin nó thar a ceann féin.

 (3) Le linn earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil faoi fho-alt (1),	forchuirfidh	
ionadaí tofa teorainneacha ar rochtain ar na sonraí sin, chun go gcoiscfear na sonraí sin 
a cheadú, a athrú, a nochtadh nó a léirscriosadh, gan údarú.

 (4) Chun na críche dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus a mhéid gur gá nochtadh a dhéanamh 
agus go mbeidh sé comhréireach chun a chumasú d’ionadaí tofa déileáil le hiarraidh nó le 
huiríoll dá dtagraítear san fho-alt sin, faoi réir an choinníll go ndéanfar bearta oiriúnacha 
sonracha chun cearta agus saoirsí bunúsacha an ábhair sonraí a chosaint, is dleathach do 
dhuine sonraí pearsanta agus earnálacha speisialta sonraí pearsanta de chuid an ábhair 
sonraí a rinne an iarraidh nó an t-uiríoll, nó a ndearna an iarraidh nó an t-uiríoll thar 
a cheann nó thar a ceann, a nochtadh don ionadaí nó do dhuine atá ag gníomhú thar a 
cheann nó thar a ceann, de réir mar a bheidh, chun a chumasú don ionadaí sin freagairt 
don iarraidh nó don uiríoll sin.

 (5) San alt seo, ciallaíonn “ionadaí tofa”—

  (a) comhalta de cheachtar Teach den Oireachtas,

  (b) comhalta de Pharlaimint na hEorpa,

  (c) comhalta d’údarás áitiúil.
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Próiseáil chun críche seachas an chríoch ar chuici a bailíodh na sonraí

41. Gan dochar do shonraí pearsanta a phróiseáil chun críche seachas an chríoch ar chuici 
a bailíodh na sonraí, is críoch atá dleathach faoin Rialachán maidir le Cosaint Sonraí, is 
dleathach sonraí pearsanta agus earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun 
críche seachas an chríoch ar chuici a bailíodh na sonraí, sa mhéid go mbeidh gá leis an 
bpróiseáil sin agus go mbeidh sí comhréireach chun na gcríoch seo a leanas—

  (a) chun bagairt ar an tslándáil náisiúnta, ar chosaint náisiúnta nó ar shlándáil an phobail 
a chosc,

  (b) chun cionta coiriúla a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh, nó

  (c) chun na gcríoch atá leagtha amach i mír (a) nó (b) d’alt 47.

Próiseáil chun cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, chun críoch taighde 
eolaíochta nó staire nó chun críoch staidrimh

42. (1) Faoi réir an choinníll go ndéanfar bearta oiriúnacha sonracha chun cearta agus saoirsí 
bunúsacha ábhar sonraí a chosaint, féadfar sonraí pearsanta a phróiseáil, de réir Airteagal 
89—

  (a) chun cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail,

  (b) chun críoch taighde eolaíochta nó staire, nó

  (c) chun críoch staidrimh.

 (2) Déanfar prionsabal an íoslaghdaithe sonraí a urramú le linn sonraí pearsanta a phróiseáil 
chun na gcríoch dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

 (3) I gcás inar féidir na críocha dá dtagraítear i mír (a), (b) nó (c) d’fho-alt (1) a chomhall 
trí phróiseáil nach féidir ábhair sonraí a shainaithint uaithi, nó a shainaithint uaithi a 
thuilleadh, déanfar próiseáil faisnéise chun na gcríoch sin a chomhall ar an modh sin.

Próiseáil sonraí agus saoirse chun tuairimí a nochtadh agus chun saorála faisnéise

43. (1) Beidh próiseáil sonraí pearsanta chun go bhfeidhmeofar an ceart chun saoirse chun 
tuairimí a nochtadh agus chun saorála faisnéise, lena n-áirítear próiseáil chun críoch 
iriseoireachta nó chun críoch léirithe acadúil, ealaíonta nó liteartha, díolmhaithe ó fhoráil 
den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí a shonraítear i bhfo-alt (2) a chomhlíonadh, i 
gcás, ag féachaint don tábhacht a bhaineann leis an gceart chun saoirse chun tuairimí a 
nochtadh agus chun saorála faisnéise i sochaí dhaonlathach, go mbeadh comhlíonadh na 
forála ar neamhréir leis na críocha sin.

 (2) Is iad na forálacha den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí a shonraítear chun críocha fho-
alt (1) ná Caibidil II (prionsabail), seachas Airteagal 5(1)(f), Caibidil III (cearta an ábhair 
sonraí), Caibidil IV (rialaitheoir agus próiseálaí), Caibidil V (aistrithe sonraí pearsanta 
go tríú tíortha agus go heagraíochtaí idirnáisiúnta), Caibidil VI (údaráis mhaoirseachta 
neamhspleácha) agus Caibidil VII (comhar agus comhsheasmhacht).

 (3) Féadfaidh an Coimisiún, ar a thionscnamh féin, aon cheist dlí lena ngabhann breithniú a 
dhéanamh i dtaobh an bhfuil próiseáil sonraí pearsanta díolmhaithe de réir fho-alt (1) a 
tharchur chuig an Ard-Chúirt lena cinneadh.
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 (4) Beidh achomharc ann, le cead ón Ard-Chúirt, i gcoinne cinneadh ón gCúirt sin ar cheist 
dlí faoi fho-alt (3) chun na Cúirte Achomhairc.

 (5) D’fhonn an tábhacht a bhaineann leis an gceart chun saoirse chun tuairimí a nochtadh 
agus chun saorála faisnéise i sochaí dhaonlathach a chur i gcuntas, déanfar an ceart sin a 
léiriú ar mhodh leathan.

Próiseáil sonraí agus rochtain ag an bpobal ar dhoiciméid oifigiúla

44. (1) Chun críocha Airteagal 86, féadfar sonraí pearsanta atá i dtaifead a nochtadh i gcás go 
ngéillfear d’iarraidh ar rochtain ar an taifead faoi réim agus de réir Acht 2014 de bhun 
iarraidh saorála faisnéise.

 (2) Chun críocha Airteagal 86, féadfar sonraí pearsanta atá i bhfaisnéis comhshaoil a 
nochtadh i gcás go gcuirfear an fhaisnéis ar fáil faoi réim agus de réir na Rialachán 
um Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol de bhun iarraidh de réir bhrí na 
Rialachán sin.

 (3) San alt seo—

ciallaíonn “na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol” 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol), 
2007 (I.R. Uimh. 133 de 2007);

ciallaíonn “Acht 2014” an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014;

tá le “faisnéis comhshaoil” an bhrí chéanna atá leis sna Rialacháin um Rochtain ar 
Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol;

tá le “iarraidh saorála faisnéise” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2014;

tá le “taifead” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2014.

caibidil 2

Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil agus sonraí pearsanta a bhaineann le 
ciontuithe coiriúla agus cionta a phróiseáil

Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil

45. Faoi réir an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí agus aon achtachán nó riail dlí iomchuí eile 
a chomhlíonadh, is dleathach earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil sa mhéid 
go n-údaraítear an phróiseáil—

  (a) le halt 41 agus le hailt 46 go 54, nó

  (b) ar shlí eile le hAirteagal 9.

Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch dlí fostaíochta agus leasa 
shóisialaigh

46. Faoi réir an choinníll go ndéanfar bearta oiriúnacha sonracha chun cearta agus saoirsí 
bunúsacha ábhar sonraí a chosaint, is dleathach earnálacha speisialta sonraí a phróiseáil, 
i gcás go mbeidh gá leis an bpróiseáil chun aon cheart nó oibleagáid a fheidhmiú nó a 
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chomhlíonadh, is ceart nó oibleagáid a thugtar don rialaitheoir nó don ábhar sonraí le dlí, 
nó a fhorchuirtear air nó uirthi le dlí, i dtaca leis an dlí fostaíochta nó leasa shóisialaigh.

Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun críche comhairle dlí agus 
imeachtaí dlí

47. Is dleathach earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil i gcás—

  (a) go mbeidh gá leis an bpróiseáil chun comhairle dlí a sholáthar nó a fháil nó chun 
críoch éileamh dlíthiúil, éileamh dlíthiúil ionchasach, imeachtaí dlí nó imeachtaí dlí 
ionchasacha, nó i dtaca leis an gcéanna, nó

  (b) go mbeidh gá leis an bpróiseáil ar shlí eile chun cearta dlí a bhunú, a fheidhmiú nó a 
chosaint.

Sonraí pearsanta lena nochtar tuairimí polaitíochta a phróiseáil i gcomhair 
ghníomhaíochtaí toghcháin agus fheidhmeanna an Choimisiúin Reifrinn

48. Faoi réir an choinníll go ndéanfar bearta oiriúnacha sonracha chun cearta agus saoirsí 
bunúsacha ábhar sonraí a chosaint, is dleathach sonraí pearsanta lena nochtar tuairimí 
polaitíochta a phróiseáil i gcás—

  (a) go ndéanfar an phróiseáil i gcúrsa gníomhaíochtaí toghcháin sa Stát chun iad seo a 
leanas do thiomsú sonraí maidir le tuairimí polaitíochta daoine—

   (i) páirtí polaitíochta, nó

	 	 	(ii)	 iarrthóir	 lena	 thoghadh	 nó	 lena	 toghadh	 chuig	 oifig	 pholaitíochta	 thoghaí,	 nó	
sealbhóir	ar	oifig	pholaitíochta	thoghaí,	sa	Stát,

   agus

  (b) go ndéanfaidh an Coimisiún Reifrinn an phróiseáil i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun an ceartas a riaradh agus chun 
feidhmeanna a chomhlíonadh

49. Faoi réir an choinníll go ndéanfar bearta oiriúnacha sonracha chun cearta agus saoirsí 
bunúsacha ábhar sonraí a chosaint, is dleathach earnálacha speisialta sonraí pearsanta a 
phróiseáil i gcás go ndéantar éirim an chirt go gcosnófar sonraí a urramú leis an bpróiseáil 
agus go mbeidh gá léi agus go mbeidh sí comhréireach chun na gcríoch seo a leanas—

  (a) chun an ceartas a riaradh, nó

  (b) chun feidhm a thugtar do dhuine le hachtachán nó faoi achtachán nó leis an 
mBunreacht a chomhlíonadh.

Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch árachais agus pinsin

50. Faoi réir an choinníll go ndéanfar bearta oiriúnacha sonracha chun cearta agus saoirsí 
bunúsacha ábhar sonraí a chosaint, is dleathach sonraí maidir le sláinte a phróiseáil i gcás 
go mbeidh gá leis an bpróiseáil agus go mbeidh sí comhréireach chun críocha na nithe seo 
a leanas:

  (a) polasaí árachais nó árachais saoil,
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  (b) polasaí árachais sláinte nó árachais sláinte-choibhneasa,

  (c) pinsean ceirde, conradh blianachta scoir nó aon socrú pinsin eile, nó

  (d) chun maoin a mhorgáistiú.

Earnálacha speisialta sonraí pearsanta agus sonraí de chuid Airteagal 10 a phróiseáil ar 
chúiseanna ar mhaithe le leas substainteach an phobail

51. (1) Is dleathach earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil i gcás go ndéanfar an 
phróiseáil de réir rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (3).

 (2) Féadfar sonraí de chuid Airteagal 10 a phróiseáil i gcás go ndéanfar an phróiseáil de réir 
rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (3).

 (3) Féadfar rialacháin a dhéanamh lena n-údarófar ceachtar de na nithe seo a leanas, nó 
iad araon, a phróiseáil, más gá sin ar chúiseanna ar mhaithe le leas substainteach an 
phobail—

  (a) earnálacha speisialta sonraí pearsanta, agus

  (b) gan dochar don Acht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh 
Áirithe), 2016, sonraí de chuid Airteagal 10.

 (4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (3), sainaithneofar i rialacháin arna ndéanamh 
faoin bhfo-alt sin—

  (a) an leas substainteach atá i gceist ó thaobh leas an phobail de, agus

  (b) na bearta oiriúnacha sonracha a bheidh le déanamh chun cearta agus saoirsí 
bunúsacha ábhar sonraí a chosaint le linn na sonraí pearsanta a phróiseáil, is próiseáil 
a údaraítear leis na rialacháin.

 (5) Chun críocha fho-alt (4)(b),	bainfidh	fo-ailt (2) go (8) d’alt 36 le rialacháin arna ndéanamh 
faoi fho-alt (3) mar a bhaineann siad le rialacháin arna ndéanamh faoi alt 36.

 (6) Féadfaidh na daoine seo a leanas rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (3)—

  (a) an tAire, tar éis dul i gcomhairle le cibé Aire eile den Rialtas is cuí leis nó léi agus 
leis an gCoimisiún, nó

  (b) aon Aire eile den Rialtas tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, le cibé Aire eile den 
Rialtas is cuí leis nó léi agus leis an gCoimisiún.

 (7) Beidh aird ag an Aire nó ag aon Aire eile den Rialtas, de réir mar a bheidh, a dhéanfaidh 
rialacháin faoi fho-alt (3), ar an ngá atá ann daoine aonair a chosaint i dtaca lena sonraí 
pearsanta a phróiseáil agus, gan dochar do ghinearáltacht an ghá sin, beidh aird aige nó 
aici ar na nithe seo a leanas— 

  (a) cineál, scóip agus críocha na próiseála,

  (b) cineál an leasa shubstaintigh atá i gceist ó thaobh leas an phobail de,

  (c) aon bhuntáistí is dóigh a eascróidh do na hábhair sonraí lena mbaineann, 

  (d) aon phriacail a eascróidh i dtaca le cearta agus saoirsí na n-ábhar sonraí sin, agus

  (e) an dóchúlacht go n-eascróidh aon phriacail den sórt sin agus géire na bpriacal sin.
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 (8) Maidir le rialacháin a dhéanfar faoi fho-alt (3)—

  (a) déanfar éirim an chirt go gcosnófar sonraí a urramú leo, agus

  (b) ní dhéanfar próiseáil sonraí den sórt sin a chumasú leo ach amháin a mhéid gur gá 
agus gur comhréireach sin maidir leis an aidhm a bhféachtar lena baint amach.

 (9) San alt seo, tá le “sonraí de chuid Airteagal 10” an bhrí a shanntar dó le halt 55.

Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha Airteagal 9(2)(h)

52. (1) Faoi réir fho-alt (2) agus faoi réir an choinníll go ndéanfar bearta oiriúnacha sonracha 
chun cearta agus saoirsí bunúsacha ábhar sonraí a chosaint, is dleathach earnálacha 
speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil i gcás gur gá sin—

  (a) chun críoch liachta coiscthí nó na liachta saothair,

  (b) chun measúnacht a dhéanamh ar an gcumas oibre atá i bhfostaí,

  (c) le haghaidh fáthmheas liachta,

  (d) chun cúram liachta, cóireáil nó cúram sóisialach a sholáthar,

  (e) chun córais agus seirbhísí sláinte nó cúraim shóisialaigh a bhainistiú, nó

  (f) de bhun conradh le cleachtóir sláinte.

 (2) Is dleathach próiseáil a dhéanamh de réir fho-alt (1), i gcás go mbeidh sí á déanamh ag 
na daoine seo a leanas nó faoina gcúram—

  (a) cleachtóir sláinte, nó

  (b) duine a bhfuil dualgas rúndachta air nó uirthi i leith an ábhair sonraí arb ionann é 
agus an dualgas a bheadh ann dá mba chleachtóir sláinte an duine sin.

 (3) San alt seo, tá le “cleachtóir sláinte” an bhrí chéanna atá leis san Acht um Aitheantóirí 
Sláinte, 2014.

Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch ar mhaithe le leas an 
phobail sa réimse sláinte poiblí

53. Faoi réir bearta oiriúnacha sonracha chun cearta agus saoirsí bunúsacha ábhar sonraí a 
chosaint, is dleathach earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil i gcás gur gá sin ar 
chúiseanna ar mhaithe le leas an phobail sa réimse sláinte poiblí lena n-áirítear—

  (a) chun daoine a chosaint ar mhórbhagairtí trasteorann don tsláinte, agus

  (b) chun ardchaighdeáin a áirithiú maidir le cáilíocht agus sábháilteacht cúraim sláinte 
agus táirgí íocshláinte agus feistí liachta.

Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil chun cartlannú a dhéanamh ar 
mhaithe le leas an phobail, chun críoch taighde eolaíochta nó staire nó chun críoch 
staidrimh

54. Faoi réir alt 42 a chomhlíonadh, is dleathach earnálacha speisialta sonraí pearsanta a 
phróiseáil i gcás go mbeidh gá leis an bpróiseáil sin agus go mbeidh sí comhréireach—
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  (a) chun cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail,

  (b) chun críoch taighde eolaíochta nó staire, nó

  (c) chun críoch staidrimh.

Sonraí pearsanta a bhaineann le ciontuithe coiriúla agus cionta a phróiseáil

55. (1) Gan dochar don Acht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh Áirithe), 
2016 agus faoi réir Airteagal 6(1) a chomhlíonadh agus faoi réir an choinníll go ndéanfar 
bearta oiriúnacha sonracha chun cearta agus saoirsí bunúsacha an ábhair sonraí a 
chosaint, féadfar sonraí pearsanta dá dtagraítear in Airteagal 10 (dá ngairtear “sonraí de 
chuid Airteagal 10” san alt seo) a phróiseáil—

	 	 (a)	 faoi	rialú	údarás	oifigiúil,	nó

  (b) i gcás—

   (i) go bhfuil an t-ábhar sonraí tar éis toiliú go follasach leis an bpróiseáil chun críche 
sonraithe nó chun críoch sonraithe ach amháin i gcás go dtoirmeasctar próiseáil 
den sórt sin le dlí an Aontais Eorpaigh nó le dlí an Stáit,

   (ii) go bhfuil gá le próiseáil agus go bhfuil sí comhréireach chun conradh, ar páirtí 
ann an t-ábhar sonraí, a chomhlíonadh nó, d’fhonn bearta a dhéanamh ar iarraidh 
a fháil ón ábhar sonraí roimh dó nó di conradh a dhéanamh,

   (iii) go bhfuil gá le próiseáil—

    (I) chun comhairle dlí a sholáthar nó a fháil nó chun críoch éileamh dlíthiúil, 
éileamh dlíthiúil ionchasach, imeachtaí dlí nó imeachtaí dlí ionchasacha, nó 
i dtaca leis an gcéanna, nó

    (II) ar shlí eile, chun cearta dlí a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint,

   (iv) go bhfuil gá le próiseáil chun díobháil nó damáiste eile don ábhar sonraí nó do 
dhuine eile nó caillteanas i leith maoine, nó damáiste do mhaoin, a chosc nó chun 
leasanna ríthábhachtacha an ábhair sonraí nó duine eile a chosaint ar shlí eile, nó

   (v) go gceadaítear i rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (3) nó go n-údaraítear ar 
shlí eile le dlí an Stáit próiseáil a dhéanamh.

	 (2)	 Folaíonn	próiseáil	faoi	rialú	údarás	oifigiúil	dá	dtagraítear	i	bhfo-alt (1)(a) próiseáil a 
bhfuil gá léi chun na gcríoch seo a leanas:

  (a) chun an ceartas a riaradh;

  (b) chun feidhm rialála, údarúcháin nó ceadúnúcháin a chomhlíonadh nó chun 
incháilitheacht le haghaidh sochar nó seirbhísí a chinneadh;

  (c) chun an pobal a chosaint ar dhíobháil ag eascairt as mímhacántacht, míchleachtas, 
sáruithe eitice nó iompar míchuí eile ag daoine atá nó a bhí údaraithe chun gairm nó 
gníomhaíocht eile a sheoladh, nó ag eascairt as neamhoiriúnacht nó neamhinniúlacht 
na ndaoine sin;

  (d) gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin arb é is aidhm leo sáruithe ar dhlí an Aontais 
Eorpaigh nó ar dhlí an Stáit, atá faoi réir smachtbhannaí sibhialta nó riaracháin, a 
chosc, a bhrath nó a imscrúdú;
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  (e) chun cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, chun críoch taighde 
eolaíochta nó staire nó chun críoch staidrimh i gcás go ndéanfaidh údarás poiblí nó 
comhlacht poiblí an phróiseáil nó go ndéanfar an phróiseáil thar ceann údarás poiblí 
nó comhlacht poiblí, de réir alt 42 chun na gcríoch sin.

 (3) Gan dochar don Acht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh Áirithe), 
2016 agus faoi réir an choinníll go ndéanfar bearta oiriúnacha sonracha chun cearta agus 
saoirsí bunúsacha an ábhair sonraí a chosaint agus faoi réir fho-alt (7), féadfar rialacháin 
a dhéanamh lena gceadófar sonraí de chuid Airteagal 10 a phróiseáil i gcás go mbeidh gá 
leis an bpróiseáil agus go mbeidh sí comhréireach chun na gcríoch seo a leanas—

  (a) chun measúnacht a dhéanamh ar an mbaol calaoise nó chun calaois a chosc,

  (b) chun measúnacht a dhéanamh ar an mbaol breabaireachta nó éillithe, nó ar an dá ní 
sin, nó chun breabaireacht nó éilliú, nó an dá ní sin, a chosc, nó

  (c) chun slándáil córas gréasáin agus faisnéise a chinntiú, agus chun ionsaithe ar chórais 
ríomhaire agus cumarsáide leictreonaí agus chun damáiste do na córais sin a chosc.

 (4) Faoi réir fho-alt (5), féadfaidh na daoine seo a leanas rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt 
(3)—

  (a) an tAire tar éis dul i gcomhairle le cibé Aire eile den Rialtas is cuí leis nó léi, nó

  (b) aon Aire eile den Rialtas tar éis dul i gcomhairle leis an Aire agus le cibé Aire eile 
den Rialtas is cuí leis nó léi.

 (5) Rachaidh an tAire nó aon Aire eile den Rialtas i gcomhairle leis an gCoimisiún sula 
ndéanfaidh sé nó sí rialacháin faoi fho-alt (3).

 (6) Féadfaidh an Coimisiún, nuair a rachfar i gcomhairle leis faoi fho-alt (5), tuairimí a 
thabhairt i scríbhinn maidir le haon ní is ábhar suntasach imní dó i ndáil leis na rialacháin 
bheartaithe agus, má bheartaíonn an tAire nó aon Aire eile den Rialtas dul ar aghaidh leis 
na rialacháin a dhéanamh d’ainneoin an ábhair imní sin, tabharfaidh an tAire sin, sula 
ndéanfaidh sé nó sí na rialacháin, míniú i scríbhinn i dtaobh cén fáth a bhfuil sé nó sí ag 
dul ar aghaidh amhlaidh—

  (a) don Choiste arna bhunú i gcomhpháirt ag Dáil Éireann agus ag Seanad Éireann ar 
a dtugtar an Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas nó d’aon Choiste a 
bhunófar lena chur in ionad an Choiste sin, agus

  (b) d’aon Choiste eile (de réir bhrí alt 19(1)) is cuí leis an Aire sin ag féachaint d’ábhar 
na rialachán.

 (7) Beidh aird ag an Aire nó ag aon Aire eile den Rialtas, de réir mar a bheidh, a dhéanfaidh 
rialacháin faoi fho-alt (3), ar an ngá atá ann daoine aonair a chosaint i dtaca lena sonraí 
pearsanta a phróiseáil agus gan dochar do ghinearáltacht an ghá sin, beidh aird aige nó 
aici ar na nithe seo a leanas—

  (a) cineál, scóip agus críocha na próiseála,

  (b) aon phriacail a eascróidh i dtaca le cearta agus saoirsí daoine aonair, agus

  (c) an dóchúlacht go n-eascróidh aon phriacail den sórt sin agus géire na bpriacal sin.
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 (8) Aon duine a dhéanfaidh, go feasach nó go meargánta, an t-alt seo nó aon rialacháin arna 
ndéanamh faoi fho-alt (3) a shárú, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

  (a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma 
nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (9) San alt seo, folóidh “sonraí de chuid Airteagal 10” sonraí pearsanta i ndáil le cion a 
líomhnaítear go ndearnadh é agus aon imeachtaí i ndáil le cion den sórt sin.

caibidil 3

Cearta ábhair sonraí, agus srianta le cearta ábhair sonraí, agus srianta le hoibleagáidí 
rialaitheoirí

Ceart rochtana ar thorthaí agus scríbhinní scrúdaithe agus ar thorthaí achomhairc

56. (1) Faoi réir fho-alt (3), maidir le hiarraidh ó ábhar sonraí faoi Airteagal 15 i ndáil le toradh 
scrúdaithe ina raibh sé nó sí mar iarrthóir, nó i ndáil le scríbhinn a chomhlánaigh sé nó sí 
i gcúrsa an scrúdaithe sin, measfar, chun críocha an Airteagail sin, go ndearnadh í ar an 
dáta is déanaí díobh seo a leanas—

  (a) an dáta ar ar foilsíodh torthaí an scrúdaithe den chéad uair, nó

  (b) dáta na hiarrata.

 (2) Maidir le hiarraidh ó ábhar sonraí faoi Airteagal 15 i ndáil le toradh achomhairc ón ábhar 
sonraí i gcoinne toradh scrúdaithe ina raibh sé nó sí mar iarrthóir, measfar, chun críocha 
an Airteagail sin, go ndearnadh í ar an dáta is déanaí díobh seo a leanas—

  (a) an dáta ar ar foilsíodh torthaí an achomhairc den chéad uair, nó

  (b) dáta na hiarrata.

 (3) I gcás—

	 	 (a)	 go	mbainfidh	 iarraidh	 ó	 ábhar	 sonraí	 dá	 dtagraítear	 i	 bhfo-alt (1) le scríbhinn a 
chomhlánaigh sé nó sí i gcúrsa scrúdú i Scrúduithe na hArdteistiméireachta arna 
seoladh ag an gCoimisiún um Scrúduithe Stáit, agus

  (b) go ndéanfaidh an t-ábhar sonraí, cibé acu roimh an iarraidh sin a dhéanamh, nó ina 
dhiaidh, achomharc i gcoinne thoradh an scrúdaithe dá dtagraítear i mír (a),

measfar go ndearnadh an iarraidh sin ar an dáta ar ar foilsíodh torthaí an achomhairc dá 
dtagraítear i mír (b) den chéad uair.

 (4) San alt seo—

  ciallaíonn “achomharc” aon phróiseas foirmiúil chun a chumasú d’iarrthóir a iarraidh 
go ndéanfar athsheiceáil ar thoradh scrúdaithe arna shonrú ag duine a bhfuil an scrúdú á 
oibriú aige nó aici;

  ciallaíonn “scrúdú” aon phróiseas chun eolas, intleacht, scil nó cumas duine a chinneadh 
trí thagairt don chaoi ar chruthaigh sé nó sí in aon tástáil, obair nó gníomhaíocht eile;
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  ciallaíonn “scríbhinn” aon obair a dhéanann iarrthóir mar chuid de scrúdú lena n-áirítear 
aon fhreagarleabhar scrúdaithe (cibé acu i bhfoirm scríofa nó dhigiteach), iris, punann, 
clostaifeadadh agus fístaifeadadh, ábhar nó déantán praiticiúil agus, chun críocha an 
mhínithe seo, measfar go bhfolaíonn sé—

  (a) clostaifeadadh nó fístaifeadadh, arna dhéanamh i gcúrsa scrúdaithe, ar an gcaoi ar 
chruthaigh an t-iarrthóir sa scrúdú, agus

  (b) aon mharcanna nó tráchtanna a chuireann an scrúdaitheoir leis an scríbhinn, nó a 
dhéanann an scrúdaitheoir i ndáil leis an scríbhinn, le linn dó nó di an scríbhinn a 
mharcáil.

Cearta i ndáil le cinnteoireacht uathoibrithe

57. (1) Faoi réir Airteagal 22(4) agus faoi réir bearta oiriúnacha sonracha chun cearta agus  
saoirsí bunúsacha an ábhair sonraí a chosaint, chun críocha Airteagal 22(2)(b), ní 
bheidh feidhm ag an gceart atá ag ábhar sonraí gan bheith faoi réir breith atá bunaithe ar 
phróiseáil uathoibrithe, lena n-áirítear próifíliú, agus uirthi sin amháin, is breith a bhfuil 
éifeachtaí dlíthiúla léi a bhaineann leis nó léi nó a dhéanann difear suntasach dó nó di ar 
a shamhail de chuma, i gcás, i dteannta na bhforas a shainaithnítear in Airteagal 22(2)
(a) agus (c)—

  (a) go n-údaraítear nó go gceanglaítear an bhreith le hachtachán, nó faoi achtachán, agus

  (b) gurb amhlaidh—

   (i) gurb é is éifeacht don bhreith sin géilleadh d’iarraidh ón ábhar sonraí, nó

   (ii) i ngach cás eile (i gcás nach bhfuil feidhm ag fomhír (i)), go mbeidh bearta 
leordhóthanacha déanta ag an rialaitheoir chun leasanna dlisteanacha an ábhair 
sonraí a chosaint, is bearta ar a n-áireofar socruithe a dhéanamh chun a chumasú 
dó nó di—

    (I) uiríll a dhéanamh chuig an rialaitheoir i ndáil leis an mbreith,

    (II) a iarraidh go mbeidh idirghabháil ag duine sa phróiseas cinnteoireachta,

    (III) achomharc a iarraidh i gcoinne na breithe.

 (2) I gcás iarrataí a bheidh déanta faoi fho-alt (1)(b)(ii)(II) nó (III), déanfaidh an rialaitheoir—

  (a) an iarraidh a chomhlíonadh, agus

  (b) fógra i scríbhinn a thabhairt don ábhar sonraí i dtaobh na nithe seo a leanas—

   (i) na bearta a rinneadh chun an iarraidh a chomhlíonadh, agus

   (ii) i gcás achomharc faoi fho-alt (1)(b)(ii)(III), toradh an achomhairc.

Dírmhargaíocht chun críocha Airteagal 21

58. Chun Airteagal 21 a chur chun feidhme sa Stát, folaíonn an tagairt do “dírmhargaíocht” 
tagairt do dhírphostáil seachas dírphostáil arna déanamh—

  (a) i gcúrsa gníomhaíochtaí toghcháin sa Stát—

   (i) ag páirtí polaitíochta nó a chomhaltaí, nó
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	 	 	(ii)	 ag	iarrthóir	lena	thoghadh	nó	lena	toghadh	chuig	oifig	pholaitíochta	thoghaí,	nó	
ag	sealbhóir	ar	oifig	pholaitíochta	thoghaí,	sa	Stát,

   agus

  (b) ag an gCoimisiún Reifrinn i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

Srian leis an gceart atá ag ábhar sonraí agóid a dhéanamh in aghaidh próiseáil chun 
críoch toghcháin agus próiseáil ag an gCoimisiún Reifrinn

59. Maidir leis an gceart atá ag ábhar sonraí agóid a dhéanamh aon tráth i gcoinne sonraí 
pearsanta a bhaineann leis nó léi a phróiseáil faoi Airteagal 21, ní bheidh feidhm aige 
maidir le próiseáil arna déanamh—

  (a) i gcúrsa gníomhaíochtaí toghcháin sa Stát—

   (i) ag páirtí polaitíochta, nó

	 	 	(ii)	 ag	iarrthóir	lena	thoghadh	nó	lena	toghadh	chuig	oifig	pholaitíochta	thoghaí,	nó	
ag	sealbhóir	ar	oifig	pholaitíochta	thoghaí,	sa	Stát,

   agus

  (b) ag an gCoimisiún Reifrinn i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

Srianta le hoibleagáidí rialaitheoirí agus le cearta ábhar sonraí mar gheall ar chuspóirí 
tábhachtacha ar mhaithe le leas an phobail i gcoitinne

60. (1) Maidir leis na cearta agus na hoibleagáidí dá bhforáiltear in Airteagail 12 go 22 agus 
in Airteagal 34, agus in Airteagal 5 a mhéid a fhreagraíonn aon fhoráil d’fhorálacha an 
Airteagail sin do na cearta agus na hoibleagáidí in Airteagail 12 go 22—

  (a) déanfar iad a shrianadh a mhéid a shonraítear i bhfo-alt (3), agus

  (b) féadfar iad a shrianadh i rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (5) nó (6).

 (2) Ní dochar fo-alt (1) d’aon achtachán nó riail dlí eile lena ndéantar na cearta agus na 
hoibleagáidí dá dtagraítear san fho-alt sin a shrianadh.

 (3) Faoi réir fho-alt (4), déanfar na cearta agus na hoibleagáidí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a 
shrianadh a mhéid—

  (a) go mbeidh gá leis na srianta agus go mbeidh siad comhréireach—

   (i) chun rúndacht comh-aireachta, pribhléid pharlaiminteach, an tslándáil náisiúnta, 
cosaint náisiúnta agus caidreamh idirnáisiúnta an Stáit a chosaint,

   (ii) chun cionta coiriúla a chosc, a bhrath, a imscrúdú agus a ionchúiseamh agus 
chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú,

   (iii) chun aon cháin, dleacht nó airgead eile a bheidh dlite don Stát nó d’údarás áitiúil 
nó iníoctha leis an Stát nó le húdarás áitiúil a riaradh in aon chás inar dóigh go 
ndéanfaí dochar don riaradh réamhluaite mura mbeadh feidhm ag na srianta,

   (iv) in oirchill éileamh dlíthiúil, éileamh dlíthiúil ionchasach, imeachtaí dlí nó 
imeachtaí dlí ionchasacha, nó chun éileamh dlíthiúil, éileamh dlíthiúil ionchasach, 
imeachtaí dlí nó imeachtaí dlí ionchasacha a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint, 
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cibé acu os comhair cúirte, binse reachtúil, comhlacht reachtúil, nós imeachta 
riaracháin nó nós imeachta lasmuigh den chúirt,

   (v) chun éilimh dlí shibhialta a fhorfheidhmiú, lena n-áirítear nithe a bhaineann le 
haon dliteanas a bheidh ar rialaitheoir nó próiseálaí i leith damáistí nó cúitimh nó 
le	dliteanais	nó	fiacha	eile	a	bhaineann	leis	an	éileamh,	nó

   (vi) cun an méid dliteanais a mheas a bheidh ar rialaitheoir ar scór éileamh chun 
suim airgid a íoc, cibé acu i leith damáistí nó cúitimh, in aon chás inar dóigh 
go ndéanfadh feidhmiú na gceart nó na n-oibleagáidí sin dochar do leasanna 
tráchtála an rialaitheora i ndáil leis an éileamh,

  (b) gurb éard atá sna sonraí pearsanta a bhaineann leis an ábhar sonraí tuairim i dtaobh 
an ábhair sonraí, arna cur in iúl ag duine eile, ar mhodh rúin nó ar an mbonn tuisceana 
gur ar mhodh rúin a dhéileálfaí léi, do dhuine a bhfuil leas dlisteanach aige nó aici 
san fhaisnéis a fháil, nó

  (c) go mbeidh na sonraí pearsanta lena mbaineann á gcoimeád acu seo a leanas—

   (i) an Coimisiún chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh,

   (ii) an Coimisinéir Faisnéise chun a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh, 
nó

   (iii) an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste chun a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a 
chomhlíonadh.

 (4) Féadfaidh an tAire ceanglais a fhorordú a bheidh le comhlíonadh nuair a dhéanfar na 
cearta agus na hoibleagáidí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a shrianadh de réir fho-alt (3).

 (5) Faoi réir fho-alt (9), féadfaidh Aire den Rialtas rialacháin a dhéanamh i gcás gur dóigh 
leis nó léi gur gá sin chun go gcosnófar ábhar sonraí nó cearta agus saoirsí daoine eile 
lena ndéantar na cearta agus na hoibleagáidí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a shrianadh—

  (a) (i) i gcás gur dóigh go ndéanfadh feidhmiú na gceart agus na n-oibleagáidí sin 
díobháil thromaí do shláinte coirp nó meabhrach an ábhair sonraí, agus

   (ii) a mhéid gur dóigh, agus fad gur dóigh, go ndéanfadh an feidhmiú sin an díobháil 
thromaí sin,

   agus

  (b) i ndáil le sonraí pearsanta a choimeádtar chun, nó a fhaightear i gcúrsa údarás poiblí, 
comhlacht poiblí, eagraíocht dheonach nó comhlacht eile do chur obair shóisialach i 
gcrích.

 (6) Faoi réir fho-alt (9), féadfar rialacháin a dhéanamh lena ndéanfar na cearta agus na 
hoibleagáidí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a shrianadh, i gcás go mbeidh gá leis na srianta 
sin chun cuspóirí tábhachtacha ar mhaithe le leas an phobail i gcoitinne a chosaint agus, 
beidh ar áireamh sna rialacháin sin, más cuí, forálacha sonracha a cheanglaítear le 
hAirteagal 23(2).

 (7) Áirítear ar chuspóirí tábhachtacha ar mhaithe le leas an phobail i gcoitinne dá dtagraítear 
i bhfo-alt (6):

  (a) bagairtí ar shlándáil an phobail agus ar shábháilteacht an phobail a chosc;
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	 	 (b)	 bacainní	 a	 sheachaint	 ar	 aon	 fhiosrúchán,	 imscrúdú	 nó	 próiseas	 oifigiúil	 nó	
dlíthiúil, lena n-áirítear aon nós imeachta sásaimh lasmuigh den chúirt, imeachtaí 
atá	 ar	 feitheamh	 nó	 le	 teacht	 os	 comhair	 cúirte,	 binse	 fiosrúcháin	 nó	 coimisiún	
imscrúdúcháin;

  (c) sáruithe araíonachta ag daoine, nó neamhoiriúnacht nó neamhinniúlacht daoine a 
chosc, a bhrath, a imscrúdú agus a ionchúiseamh, ar daoine iad atá nó a bhí údaraithe 
leis an dlí chun gairm nó gníomhaíocht rialáilte eile a sheoladh, agus smachtbhannaí 
a fhorchur i leith an chéanna;

  (d) sáruithe eitice do ghairmithe rialáilte a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh;

  (e) aon ghníomh a dhéanamh chun breithniú agus imscrúdú a dhéanamh ar ghearán arna 
dhéanamh le comhlacht rialála i leith duine a bhfuil gairm nó gníomhaíocht rialáilte 
eile á seoladh aige nó aici, i gcás go ndéanann an comhlacht sin an ghairm nó an 
ghníomhaíocht a rialáil agus smachtbhannaí a fhorchur ar scór gearán den sórt sin;

  (f) sáruithe ar an dlí atá faoi réir smachtbhannaí sibhialta nó riaracháin a chosc, a bhrath, 
a imscrúdú nó a ionchúiseamh, cibé acu sa Stát nó in áit eile, agus na smachtbhannaí 
sin a fhorfheidhmiú;

  (g) sócmhainní a dhíorthaigh ó iompar coiriúil, nó a bhfuil drochamhras ann ina leith 
gur dhíorthaigh siad ó iompar coiriúil, a shainaithint, agus gníomh iomchuí a 
dhéanamh chun na sócmhainní sin nó tairbhí na sócmhainní sin a bhaint de dhaoine 
nó a shéanadh ar dhaoine agus aon obair imscrúdúcháin nó ullmhúcháin i ndáil le 
haon imeachtaí gaolmhara;

  (h) oibriú éifeachtach an chórais inimirce, an chórais chun cosaint idirnáisiúnta sa Stát a 
dheonú do dhaoine, agus an chórais chun go bhfaighidh daoine saoránacht Éireann, 
a chinntiú, lena n-áirítear trí mhí-úsáid na gcóras sin nó trí sháruithe ar an dlí a 
bhaineann leis na córais sin, a chosc, a bhrath agus a imscrúdú;

  (i) leasanna eacnamaíochta nó airgeadais an Aontais Eorpaigh nó an Stáit a chosaint, 
lena n-áirítear i dtaobh cúrsaí airgeadaíochta, buiséadacha agus cánach;

  (j) beartas airgeadaíochta, oibriú rianúil córas íocaíochta, réiteach soláthraithe rialáilte 
seirbhíse airgeadais (de réir bhrí Acht an Bhainc Cheannais, 1942), oibriú scéimeanna 
ráthaíochta taiscí, cosaint tomhaltóirí agus rialáil éifeachtach soláthraithe seirbhíse 
airgeadais (de réir bhrí Acht an Bhainc Cheannais, 1942), a chosaint;

  (k) daoine den phobal a chosaint—

   (i) ar chaillteanas nó ar dhochar airgeadais de bharr mímhacántacht, míchleachtas 
nó iompar míchuí eile, nó de bharr neamhoiriúnacht nó neamhinniúlacht, 
daoine a bhfuil baint acu le seirbhísí baincéireachta, árachais, infheistíochta nó 
seirbhísí airgeadais eile a sholáthar nó le comhlachtaí corpraithe nó eintitis eile a 
bhainistiú,

   (ii) ar chaillteanas nó ar dhochar airgeadais de bharr iompar daoine aonair a 
breithníodh ina bhféimhigh, nó

   (iii) ar chaillteanas nó ar dhochar airgeadais de bharr iompar daoine aonair a 
raibh baint acu le comhlacht corpraithe, a bhí ina ábhar do ghlacadóireacht, 
scrúdaitheoireacht nó leachtú faoi Acht 2014, a bhainistiú;
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  (l) an méid seo a leanas a dhéanamh—

   (i) sláinte, sábháilteacht, dínit agus dea-bhail daoine aonair ag an obair a chosaint ar 
phriacail a eascraíonn as a gcuid fostaíochta, nó i ndáil léi, agus

   (ii) daoine den phobal a chosaint ar idirdhealú nó ar chóir éagórach agus earraí nó 
seirbhísí á soláthar dóibh;

  (m) cláir phoiblí a choinneáil ar chúiseanna ar mhaithe le leas an phobail i gcoitinne, cibé 
atá na cláir inrochtana ag an bpobal ar bhonn ginearálta nó srianta;

  (n) sláine agus slándáil córas scrúdaithe a chosaint;

  (o) sláinte phoiblí, slándáil shóisialach, coimirce shóisialach agus gníomhaíochtaí 
daonchairdiúla a chosaint.

 (8) I gcás go ndéanfar na cearta agus na hoibleagáidí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a shrianadh 
le rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (6) ar bhonn cuspóirí tábhachtacha ar mhaithe 
le leas an phobail i gcoitinne de chuid an Stáit, seachas na cuspóirí dá dtagraítear i 
bhfo-alt (7), déanfar an cuspóir tábhachtach nó na cuspóirí tábhachtacha ar mhaithe le 
leas an phobail i gcoitinne a shainaithint sna rialacháin sin.

 (9) Faoi réir fho-alt (10), féadfaidh na daoine seo a leanas rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt 
(5) nó (6)—

  (a) an tAire tar éis dul i gcomhairle le cibé Aire eile den Rialtas is cuí leis nó léi, nó

  (b) aon Aire eile den Rialtas tar éis dul i gcomhairle leis an Aire agus le cibé Aire eile 
den Rialtas is cuí leis nó léi.

 (10) Rachaidh an tAire nó aon Aire eile den Rialtas i gcomhairle leis an gCoimisiún sula 
ndéanfaidh sé nó sí rialacháin faoi fho-alt (5) nó (6).

 (11) Féadfaidh an Coimisiún, nuair a rachfar i gcomhairle leis faoi fho-alt (10), tuairimí a 
thabhairt i scríbhinn maidir le haon ní is ábhar suntasach imní dó i ndáil leis na rialacháin 
bheartaithe agus, má bheartaíonn an tAire nó aon Aire eile den Rialtas dul ar aghaidh leis 
na rialacháin a dhéanamh d’ainneoin an ábhair imní sin, tabharfaidh an tAire sin, sula 
ndéanfaidh sé nó sí na rialacháin, míniú i scríbhinn i dtaobh cén fáth a bhfuil sé nó sí ag 
dul ar aghaidh amhlaidh—

  (a) don Choiste arna bhunú i gcomhpháirt ag Dáil Éireann agus ag Seanad Éireann ar 
a dtugtar an Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas nó d’aon Choiste a 
bhunófar lena chur in ionad an Choiste sin, agus

  (b) d’aon Choiste eile (de réir bhrí alt 19(1)) is cuí leis an Aire sin ag féachaint d’ábhar 
na rialachán.

 (12) Maidir le rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo—

  (a) déanfar éirim an chirt go gcosnófar sonraí a urramú leo agus leasanna an ábhair 
sonraí a chosaint leo, agus

  (b) ní dhéanfar feidhmiú na gceart atá ag ábhair sonraí a shrianadh leo ach amháin a 
mhéid gur gá agus gur comhréireach sin maidir leis an aidhm a bhféachtar lena baint 
amach.
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Srian le cearta ábhar sonraí a fheidhmiú: chun cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas 
an phobail, chun críoch taighde eolaíochta nó staire nó chun críoch staidrimh

61. (1) Faoi réir fho-alt (3), i gcás gur chun cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail 
a bheidh sonraí á bpróiseáil, déanfar cearta ábhair sonraí a leagtar amach in Airteagail 
15, 16, 18, 19, 20 agus 21 a shrianadh a mhéid—

  (a) go bhfágfadh feidhmiú aon cheann de na cearta sin nach bhféadfaí na críocha sin 
a bhaint amach nó go ndéanfaí díobháil thromaí i ndáil leis na críocha sin a bhaint 
amach, agus

  (b) gur gá an srianadh sin a dhéanamh chun na críocha sin a chomhall.

 (2) Faoi réir fho-alt (4), i gcás gur chun críoch taighde eolaíochta nó staire nó chun críoch 
staidrimh a bheidh sonraí á bpróiseáil, déanfar cearta ábhair sonraí a leagtar amach in 
Airteagail 15, 16, 18 agus 21 a shrianadh a mhéid—

  (a) go bhfágfadh feidhmiú aon cheann de na cearta sin nach bhféadfaí na críocha sin 
a bhaint amach nó go ndéanfaí díobháil thromaí i ndáil leis na críocha sin a bhaint 
amach, agus

  (b) gur gá an srianadh sin a dhéanamh chun na críocha sin a chomhall.

 (3) I gcás go mbeidh sonraí á bpróiseáil chun críoch dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus gur 
chun críche eile an phróiseáil an tráth céanna, ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt sin ach 
amháin a mhéid a bhaineann an phróiseáil leis na críocha dá dtagraítear san fho-alt sin.

 (4) I gcás go mbeidh sonraí á bpróiseáil chun críoch dá dtagraítear i bhfo-alt (2) agus gur 
chun críche eile an phróiseáil an tráth céanna, ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt sin ach 
amháin a mhéid a bhaineann an phróiseáil leis na críocha dá dtagraítear san fho-alt sin.

cuid 4

FoRálacha de dhRoim FoRálacha áiRithe den acht um chosaint sonRaí, 1988 a aisghaiRm

Maoin an Choimisinéara Cosanta Sonraí a aistriú chuig an gCoimisiún

62. (1) An lá bunaithe, beidh an mhaoin uile (seachas talamh), lena n-áirítear ábhair i gcaingean, 
a bhí, díreach roimh an lá sin, dílsithe don Choimisinéir Cosanta Sonraí, arna dílsiú don 
Choimisiún.

 (2) Gach ábhar i gcaingean a dhílsítear don Choimisiún de bhua fho-alt (1), féadfaidh an 
Coimisiún, ar an agus ón lá bunaithe, agra a dhéanamh ina leith nó é a ghnóthú nó a 
fhorfheidhmiú ina ainm féin, agus ní gá don Choimisiún fógra faoin dílsiú a dhéantar leis 
an bhfo-alt sin a thabhairt d’aon duine atá faoi cheangal ag an ábhar i gcaingean.

	 (3)	 An	 lá	 bunaithe,	 gach	 taifead	 a	 bhí,	 díreach	 roimh	 an	 lá	 sin,	 ina	 dtaifid	 de	 chuid	 an	
Choimisinéara	 Cosanta	 Sonraí,	 beidh	 siad	 ina	 dtaifid	 de	 chuid	 an	 Choimisiúin	 agus	
déanfar, dá réir sin, iad a aistriú chuig an gCoimisiún.

Cearta agus dliteanais an Choimisinéara Cosanta Sonraí a aistriú chuig an gCoimisiún

63. (1) Gach ceart agus dliteanas de chuid an Choimisinéara Cosanta Sonraí a bheidh ar marthain 
díreach roimh an lá bunaithe agus a eascróidh de bhua aon chonradh nó gealltanas 
(sainráite nó intuigthe), beidh sé, an lá sin, arna aistriú chuig an gCoimisiún.
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 (2) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear chuig an gCoimisiún le fo-alt (1), féadfaidh an 
Coimisiún, ar an lá bunaithe agus dá éis, agra a dhéanamh ina leith nó é a ghnóthú nó 
a fhorfheidhmiú, nó féadfar an céanna a dhéanamh i gcoinne an Choimisiúin, ina ainm 
féin, agus ní gá don Choimisiún fógra i dtaobh an aistrithe sin a thabhairt don duine a 
n-aistrítear ceart nó dliteanas dá chuid nó dá cuid leis an bhfo-alt sin.

Dliteanas i leith caillteanas a tharlóidh roimh an lá bunaithe

64. (1) Maidir le héileamh i leith aon chaillteanas nó díobháil a líomhnófar a bheith fulaingthe 
ag aon duine de dheasca aon cheann d’fheidhmeanna an Choimisinéara Cosanta Sonraí 
a chomhlíonadh roimh an lá bunaithe, tabharfar é i gcoinne an Choimisiúin tar éis an lae 
sin agus ní i gcoinne an Choimisinéara Cosanta Sonraí.

 (2) Aon imeachtaí dlí a bheidh ar feitheamh díreach roimh an lá bunaithe agus ar páirtí 
iontu an Coimisinéir Cosanta Sonraí, leanfar díobh ach an Coimisiún a chur in ionad an 
Choimisinéara Cosanta Sonraí sna himeachtaí.

 (3) I gcás, roimh an lá bunaithe, go ndéanfar comhaontú idir na páirtithe lena mbaineann 
mar shocraíocht ar éileamh lena mbaineann fo-alt (1) ach nach mbeidh a chuid téarmaí 
curtha i ngníomh, nó go mbeidh breithiúnas in éileamh den sórt sin tugtha i bhfabhar 
duine ach nach mbeidh sé forfheidhmithe, beidh téarmaí an chomhaontaithe nó an 
bhreithiúnais, de réir mar a bheidh, a mhéid a bheidh siad infhorfheidhmithe i gcoinne 
an Choimisinéara Cosanta Sonraí, infhorfheidhmithe i gcoinne an Choimisiúin agus ní i 
gcoinne an Choimisinéara Cosanta Sonraí.

 (4) Aon éileamh a dhéanfaidh an Coimisinéir Cosanta Sonraí, nó is cuí don Choimisinéir 
Cosanta Sonraí a dhéanamh, i leith aon chaillteanas nó díobháil a eascróidh as gníomh 
nó as mainneachtain aon duine roimh an lá bunaithe, measfar gur éileamh é a rinne 
an Coimisiún nó is cuí don Choimisiún a dhéanamh agus féadfaidh an Coimisiún é a 
shaothrú agus agra a dhéanamh ina leith amhail is dá mba é an Coimisiún a d’fhulaing 
an caillteanas nó an díobháil.

Forálacha de dhroim feidhmeanna, sócmhainní, cearta agus dliteanais a aistriú chuig an 
gCoimisiún

65. (1) Aon ní a thosófar agus nach gcríochnófar roimh an lá bunaithe le húdarás an Choimisinéara 
Cosanta Sonraí nó faoi údarás an Choimisinéara Cosanta Sonraí, féadfaidh an Coimisiún, 
a mhéid a bhaineann sé le feidhm a aistrítear chuig an gCoimisiún faoi alt 14, leanúint ar 
aghaidh leis nó é a chríochnú an lá bunaithe nó dá éis.

 (2) Gach ionstraim a dhéanfar faoi achtachán agus gach doiciméad (lena n-áirítear aon 
deimhniú nó fógra) a dheonófar, a dhéanfar nó a eiseofar, i gcomhlíonadh feidhme a 
aistrítear le halt 14, beidh éifeacht léi nó leis, más rud é go raibh, agus a mhéid a bhí, an 
ionstraim sin nó an doiciméad sin i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, an lá sin agus 
dá éis, amhail is dá mba é an Coimisiún a dheonaigh, a rinne nó a d’eisigh í nó é.

 (3) Aon tagairtí don Choimisinéir Cosanta Sonraí atá i meabhrán in airteagail comhlachais 
aon chuideachta, forléireofar iad, an lá bunaithe agus dá éis, mar thagairtí don Choimisiún.

 (4) Beidh deimhniú arna shíniú ag an Aire á rá gur dílsíodh, nó, de réir mar a bheidh, nár 
dílsíodh aon mhaoin, ceart nó dliteanas don Choimisiún faoi alt 62 nó 63 ina fhianaise 
leormhaith, mura suífear a mhalairt, ar an bhfíoras a bheith deimhnithe amhlaidh chun 
gach críche.
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Cuntais chríochnaitheacha agus tuarascáil bhliantúil chríochnaitheach an Choimisinéara 
Cosanta Sonraí

66. (1) Déanfaidh an Coimisiún, i leith na tréimhse a shonrófar faoi fho-alt (3), cuntais 
chríochnaitheacha an Choimisinéara Cosanta Sonraí a ullmhú.

 (2) Déanfaidh an Coimisiún na cuntais chríochnaitheacha a chur faoi bhráid an 
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an 
lae bunaithe.

 (3) Chun críocha fho-alt (1), féadfaidh an tAire tréimhse a shonrú is faide nó is gaire ná 
bliain airgeadais de chuid an Choimisinéara Cosanta Sonraí.

 (4) Ullmhóidh an Coimisiún an tuarascáil bhliantúil chríochnaitheach i gcomhair an 
Choimisinéara	Cosanta	Sonraí	agus	cuirfidh	sé	faoi	deara	cóip	den	tuarascáil	a	leagan	
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis an lae bunaithe.

Cosaint maidir le scéim a bhaineann le haoisliúntas

67. Maidir le scéim arna déanamh faoi alt 9 agus faoi mhír 7(a) den Dara Sceideal a ghabhann 
le hAcht 1988 a bheidh i bhfeidhm díreach roimh theacht i ngníomh d’alt 7 a mhéid a 
bhaineann sé le haisghairm alt 9 agus mhír 7(a) den Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 
1988, leanfaidh sí i bhfeidhm ar an teacht i ngníomh sin agus dá éis amhail is dá ndearnadh 
an scéim faoi alt 22 agus—

  (a) aon duine a bhí ina chomhalta nó ina comhalta den scéim ar an teacht i ngníomh sin, 
leanfaidh sé nó sí de bheith ina chomhalta nó ina comhalta, agus

  (b) beidh feidhm dá réir sin ag forálacha an ailt sin.

Cosaint maidir le rialacháin faoi Acht 1988

68. (1) D’ainneoin fho-alt (1) d’alt 8, maidir leis na Rialacháin fán Acht um Chosaint Sonraí, 
1988 (Alt 2A), 2013 (I.R. Uimh. 313 de 2013) agus na Rialacháin fán Acht um Chosaint 
Sonraí, 1988 (Alt 2A), 2016 (I.R. Uimh. 220 de 2016), i dteannta feidhm a bheith acu 
chun na gcríoch dá dtagraítear san fho-alt sin, beidh feidhm acu chun gach críche eile 
ar chuici a bhí feidhm acu díreach roimh thosach feidhme an fho-ailt sin agus, a mhéid 
amháin atá feidhm acu chun na dara críocha a luaitear, measfar go ndearnadh iad faoi alt 
38 agus féadfar iad a leasú nó a chúlghairm dá réir sin.

 (2) (a) Leanfaidh na Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí i dtaobh Sláinte i bhfeidhm ar 
thosach feidhme alt 7 agus dá éis (a mhéid a bhaineann sé le haisghairm alt 4(8) 
d’Acht 1988) go dtí go ndéanfar an chéad sraith rialachán faoi alt 60(5)(a).

  (b) Leasaítear na Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí i dtaobh Sláinte—

   (i) i Rialachán 3—

    (I) tríd an míniú ar “an tAcht” a scriosadh,

    (II) tríd an míniú ar “gairmí sláinte” a scriosadh, agus

    (III) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:
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   “ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 2016/679 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 20169 maidir le 
daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir 
le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/
CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí);

   tá le ‘cleachtóir sláinte’ an bhrí chéanna atá leis san Acht um Aitheantóirí 
Sláinte, 2014.”,

   (ii) i Rialachán 4(1)—

    (I) trí “iarraidh faoi Airteagal 15 den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí” a chur 
in ionad “iarraidh faoi alt 4(1)(a) den Acht”, agus

    (II) trí “do shláinte coirp nó meabhrach an ábhair sonraí, ach ní bheidh feidhm ag 
an srian seo le faisnéis a sholáthar ach amháin a mhéid gur dócha, agus fad 
gur dócha, go ndéanfaí an dochar sin.” a chur in ionad “do shláinte coirp nó 
meabhrach an ábhair sonraí.”,

   (iii) i Rialachán 5—

    (I) trí “cleachtóir sláinte” a chur in ionad “gairmí sláinte” gach áit a bhfuil sé,

    (II) i mír (1)(a), trí “iarraidh faoin Airteagal sin 15 den Rialachán maidir le 
Cosaint Sonraí” a chur in ionad “iarraidh faoin alt sin 4(1)(a)”, agus

    (III) i mír (2)(a), trí “de réir bhrí alt 2 d’Acht na Lia-Chleachtóirí, 2007 nó 
lia-chleachtóir a dhéanann míochaine a chleachtadh de bhun alt 50 den Acht 
sin” a chur in ionad “de réir bhrí Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978 (Uimh. 4 
de	1978),	nó	fiaclóir	cláraithe,	de	réir	bhrí	Acht	na	bhFiaclóirí,	1985	(Uimh.	
9 de 1985) ”,

    agus

   (iv) trí Rialachán 6 a scriosadh.

  (c) Aon iarraidh dá dtagraítear i Rialachán 4(1) de na Rialacháin maidir le Cosaint  
Sonraí i dtaobh Sláinte ina bhfuil iarraidh ar shonraí sláinte (de réir bhrí na Rialachán 
sin) a bheidh faighte ach nach mbeidh freagra tugtha ina leith roimh thosach feidhme 
alt 7 (a mhéid a bhaineann sé le haisghairm alt 4(8) d’Acht 1988), déileálfar léi 
amhail is dá mba iarraidh faoi Airteagal 15 den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí í.

 (3) (a) Leanfaidh na Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí i dtaobh Obair Shóisialach i 
bhfeidhm ar thosach feidhme alt 7 agus dá éis (a mhéid a bhaineann sé le haisghairm 
alt 4(8) d’Acht 1988) go dtí go ndéanfar an chéad sraith rialachán faoi alt 60(5)(b).

  (b) Leasaítear na Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí i dtaobh Obair Shóisialach—

   (i) i Rialachán 3—

    (I) tríd an míniú ar “an tAcht” a scriosadh,

    (II) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

9 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
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     “ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 2016/679 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 201610 maidir le 
daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir 
le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/
CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí);”,

     agus

    (III) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “sonraí i ndáil le 
hobair shóisialach”:

     “ciallaíonn ‘sonraí i ndáil le hobair shóisialach’ sonraí pearsanta a 
choimeádtar chun, nó a fhaightear i gcúrsa, údarás poiblí, comhlacht poiblí, 
eagraíocht dheonach nó comhlacht eile do dhéanamh obair shóisialach ach 
ní fholaíonn sé aon sonraí sláinte de réir bhrí na Rialachán maidir le Cosaint 
Sonraí (Modhnú Rochtana)(Sláinte), 1989 (I.R. Uimh. 82 de 1989) agus 
forléireofar ‘obair shóisialach’ dá réir sin.”,

   (ii) i Rialachán 4—

    (I) i mír (1)—

     (A) trí “iarraidh faoi Airteagal 15 den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí” a 
chur in ionad “iarraidh faoi alt 4(1)(a) den Acht”, agus

     (B) trí “do shláinte coirp nó meabhrach an ábhair sonraí, ach ní bheidh 
feidhm ag an srian seo le faisnéis a sholáthar ach amháin a mhéid gur 
dócha, agus fad gur dócha, go ndéanfaí an dochar sin.” a chur in ionad 
“do shláinte coirp nó meabhrach an ábhair sonraí.”,

     agus

    (II) i mír (3), trí “faoi Airteagal 15 den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí” a 
chur in ionad “faoi alt 4(1)(a) den Acht”,

    agus

   (iii) trí Rialachán 5 a scriosadh.

  (c) Aon iarraidh dá dtagraítear i Rialachán 4(1) de na Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí 
i dtaobh Obair Shóisialach a bhfuil iarraidh ar shonraí i ndáil le hobair shóisialach 
inti (de réir bhrí na Rialachán sin) agus a bheidh faighte ach nach mbeidh freagra 
tugtha ina leith roimh thosach feidhme alt 7 (a mhéid a bhaineann sé le haisghairm 
alt 4(8) d’Acht 1988), déileálfar léi amhail is dá mba iarraidh faoi Airteagal 15 den 
Rialachán maidir le Cosaint Sonraí í.

 (4) Beidh feidhm ag Rialacháin 2011 maidir le—

  (a) gach earnáil speisialta sonraí pearsanta, arbh éard í, díreach roimh theacht i ngníomh 
don alt seo—

   (i) sonraí pearsanta atá íogair agus a raibh feidhm ag na Rialacháin sin maidir leo, 
nó

10 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch. 1
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   (ii) sonraí pearsanta atá íogair agus a raibh feidhm ag na Rialacháin sin maidir leo, 
dá mba ann do na sonraí díreach roimh an tosach feidhme sin,

     agus

  (b) sonraí de chuid Airteagal 10, arbh éard iad, díreach roimh an teacht i ngníomh sin—

   (i) sonraí pearsanta atá íogair agus a raibh feidhm ag na Rialacháin sin maidir leo, 
nó

   (ii) sonraí pearsanta atá íogair agus a raibh feidhm ag na Rialacháin sin maidir leo, 
dá mba ann do na sonraí díreach roimh an teacht i ngníomh sin.

 (5) Leasaítear Rialacháin 2011—

  (a) i Rialachán 3, trí “Faoi réir an choinníll go ndéanfar bearta oiriúnacha sonracha chun 
cearta agus saoirsí bunúsacha ábhar sonraí a chosaint, údaraítear” a chur in ionad 
“Údaraítear”,

  (b) i Rialachán 4, trí “Faoi réir an choinníll go ndéanfar bearta oiriúnacha sonracha chun 
cearta agus saoirsí bunúsacha ábhar sonraí a chosaint, údaraítear” a chur in ionad 
“Údaraítear”, agus

  (c) tríd an Rialachán seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Rialachán 6:

“7. Sna Rialacháin seo, forléireofar “bearta oiriúnacha sonracha chun cearta agus 
saoirsí bunúsacha ábhar sonraí a chosaint” de réir alt 36 den Acht um Chosaint 
Sonraí, 2018.”.

 (6) I dteannta feidhm a bheith ag Rialacháin 2015 maidir le sonraí pearsanta atá íogair agus 
a bhfuil feidhm ag Acht 1988 maidir leo, beidh feidhm ag na Rialacháin sin maidir le—

  (a) gach earnáil speisialta sonraí pearsanta, arbh éard í, díreach roimh theacht i ngníomh 
don alt seo—

   (i) sonraí pearsanta atá íogair agus a raibh feidhm ag na Rialacháin sin maidir leo, 
nó

   (ii) sonraí pearsanta atá íogair agus a raibh feidhm ag na Rialacháin sin maidir leo, 
dá mba ann do na sonraí díreach roimh an tosach feidhme sin,

   agus

  (b) sonraí de chuid Airteagal 10, arbh éard iad, díreach roimh an teacht i ngníomh sin—

   (i) sonraí pearsanta atá íogair agus a raibh feidhm ag na Rialacháin sin maidir leo, 
nó

   (ii) sonraí pearsanta atá íogair agus a raibh feidhm ag na Rialacháin sin maidir leo, 
dá mba ann do na sonraí díreach roimh an teacht i ngníomh sin.

 (7) Leasaítear Rialacháin 2015—

  (a) i Rialachán 2, trí “Faoi réir an choinníll go ndéanfar bearta oiriúnacha sonracha chun 
cearta agus saoirsí bunúsacha ábhar sonraí a chosaint, údaraítear” a chur in ionad 
“Údaraítear”, agus

  (b) tríd an Rialachán seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Rialachán 2:
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“3. Sna Rialacháin seo, forléireofar “bearta oiriúnacha sonracha chun cearta agus 
saoirsí bunúsacha ábhar sonraí a chosaint” de réir alt 36 den Acht um Chosaint 
Sonraí, 2018.”.

 (8) I dteannta feidhm a bheith ag Rialacháin 2016 maidir le sonraí pearsanta atá íogair agus 
a bhfuil feidhm ag Acht 1988 maidir leo, beidh feidhm ag na Rialacháin sin maidir le—

  (a) gach earnáil speisialta sonraí pearsanta, arbh éard í, díreach roimh theacht i ngníomh 
don alt seo—

   (i) sonraí pearsanta atá íogair agus a raibh feidhm ag na Rialacháin sin maidir leo, 
nó

   (ii) sonraí pearsanta atá íogair agus a raibh feidhm ag na Rialacháin sin maidir leo, 
dá mba ann do na sonraí díreach roimh an tosach feidhme sin,

   agus

  (b) sonraí de chuid Airteagal 10, arbh éard iad, díreach roimh an teacht i ngníomh sin— 

   (i)  sonraí pearsanta atá íogair agus a raibh feidhm ag na Rialacháin sin maidir leo, 
nó

   (ii) sonraí pearsanta atá íogair agus a raibh feidhm ag na Rialacháin sin maidir leo, 
dá mba ann do na sonraí díreach roimh an teacht i ngníomh sin.

 (9) Leasaítear Rialacháin 2016—

  (a) i Rialachán 2, trí “Faoi réir an choinníll go ndéanfar bearta oiriúnacha sonracha chun 
cearta agus saoirsí bunúsacha ábhar sonraí a chosaint, údaraítear” a chur in ionad 
“Údaraítear”, agus

  (b) tríd an Rialachán seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Rialachán 2:

“3. Sna Rialacháin seo, forléireofar “bearta oiriúnacha sonracha chun cearta agus 
saoirsí bunúsacha ábhar sonraí a chosaint” de réir alt 36 den Acht um Chosaint 
Sonraí, 2018.”.

 (10) San alt seo—

tá le “sonraí de chuid Airteagal 10” an bhrí a shanntar dó in alt 55;

ciallaíonn “na Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí i dtaobh Sláinte” na Rialacháin maidir le 
Cosaint Sonraí (Modhnú Rochtana)(Sláinte), 1989 (I.R. Uimh. 82 de 1989);

ciallaíonn “na Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí i dtaobh Obair Shóisialach” na Rialacháin 
maidir le Cosaint Sonraí (Modhnú Rochtana)(Obair Shóisialach), 1989 (I.R. Uimh. 83 de 
1989);

ciallaíonn “Rialacháin 2011” na Rialacháin fán Acht um Chosaint Sonraí, 1988 (Alt 2B), 
2011 (I.R. Uimh. 486 de 2011);

ciallaíonn “Rialacháin 2015” na Rialacháin fán Acht um Chosaint Sonraí, 1988 (Alt 2B), 
2015 (I.R. Uimh. 240 de 2015);

ciallaíonn “Rialacháin 2016” na Rialacháin fán Acht um Chosaint Sonraí, 1988 (Alt 2B)
(Uimh. 2), 2016 (I.R. Uimh. 427 de 2016);
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tá le “sonraí pearsanta atá íogair” an bhrí a shanntar dó le hAcht 1988.

CUID 5

sonRaí PeaRsanta a PhRóiseáil chun cRíocha FhoRFheidhmiú an dlí

caibidil 1

Réamhráiteach agus Ginearálta (Cuid 5)

Léiriú (Cuid 5)

69. (1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn “sonraí bithmhéadracha” sonraí pearsanta ar toradh iad ar phróiseáil theicniúil 
shonrach	a	bhaineann	leis	na	saintréithe	coirp,	fiseolaíocha	nó	iompraíochta	atá	ag	duine	
aonair ónar féidir an duine aonair a chéannú go huathúil nó óna ndaingnítear céannacht 
uathúil an duine aonair, lena n-áirítear íomhánna den aghaidh nó sonraí dachtalascópacha;

ciallaíonn “údarás inniúil”, faoi réir fho-alt (2)—

  (a) údarás poiblí atá inniúil chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a 
ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú sa Stát, lena n-áirítear 
cosaint in aghaidh bagairtí do shlándáil an phobail, agus bagairtí do shlándáil an 
phobail a chosc, nó

  (b) aon chomhlacht nó eintiteas eile atá údaraithe le dlí chun údarás poiblí agus 
cumhachtaí poiblí a fheidhmiú d’fhonn cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a 
bhrath nó a ionchúiseamh nó d’fhonn pionóis choiriúla a fhorghníomhú sa Stát, 
lena n-áirítear cosaint in aghaidh bagairtí do shlándáil an phobail, agus bagairtí do 
shlándáil an phobail a chosc;

ciallaíonn “rialaitheoir”, faoi réir fho-alt (2)—

  (a) údarás inniúil a chinneann, cibé acu ina haonar nó i gcomhpháirt le daoine eile, na 
críocha chun a ndéantar, agus an modh ar a ndéantar, sonraí pearsanta a phróiseáil, 
nó

  (b) i gcás go gcinntear le dlí an Aontais Eorpaigh nó ar shlí eile le dlí an Stáit na críocha 
chun a ndéantar, agus an modh ar a ndéantar, sonraí pearsanta a phróiseáil, rialaitheoir 
arna ainmniú—

   (i) leis an dlí sin, nó

   (ii) de réir critéir a shonraítear sa dlí sin;

ciallaíonn “sonraí a bhaineann le sláinte” sonraí pearsanta a bhaineann le sláinte coirp 
nó meabhrach duine aonair, lena n-áirítear seirbhísí cúraim sláinte a sholáthar don duine 
aonair, lena nochtar faisnéis faoi stádas a shláinte nó a sláinte;

tá le “measúnacht tionchair cosanta sonraí” an bhrí a shanntar dó le halt 84(1);

tá	le	“oifigeach	cosanta	sonraí”	an	bhrí	a	shanntar	dó	le	halt 88(1);
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ciallaíonn “ábhar sonraí” duine aonair lena mbaineann sonraí pearsanta;

ciallaíonn “sonraí géiniteacha” sonraí pearsanta a bhaineann le saintréithe géiniteacha 
oidhreachta nó faighte de chuid duine aonair, ina bhfuil faisnéis uathúil le fáil faoi 
fhiseolaíocht nó sláinte an duine aonair agus a thig, go háirithe, as anailís ar shampla 
bitheolaíoch ón duine aonair atá i gceist;

ciallaíonn “eagraíocht idirnáisiúnta”—

  (a) eagraíocht, agus fochomhlachtaí eagraíochta, a rialaítear leis an dlí idirnáisiúnta 
poiblí, nó

  (b) aon chomhlacht eile a bhunaítear le comhaontú, nó ar bhonn comhaontaithe, idir dhá 
stát nó níos mó;

tá le “rialaitheoir comhpháirteach” an bhrí a shanntar dó le halt 79(1);

folaíonn	“aitheantóir	ar	líne”	seoladh	prótacail	idirlín,	aitheantóir	fianáin	nó	aitheantóir	eile	
amhail clib sainaitheanta radaimhinicíochta;

ciallaíonn “sonraí pearsanta” faisnéis a bhaineann leis na daoine seo a leanas—

  (a) duine aonair beo céannaithe, nó

  (b) duine aonair beo is féidir a chéannú ó na sonraí, go díreach nó go hindíreach, go 
háirithe faoi threoir na nithe seo a leanas—

   (i) aitheantóir amhail ainm, uimhir aitheantais, sonraí maidir le suíomh nó aitheantóir 
ar líne, nó

   (ii) toisc nó tosca a bhaineann go sonrach le céannacht coirp, fhiseolaíoch, 
ghéiniteach, mheabhrach, eacnamaíoch, chultúrtha nó shóisialta an duine aonair;

ciallaíonn “sárú i ndáil le sonraí pearsanta” sárú ar shlándáil a dtagann de sonraí pearsanta 
a dhíothú, a chailleadh nó a athrú, trí thionóisc nó go neamhdhleathach, nó iad a nochtadh, 
nó rochtain a bheith orthu, gan údarú, is sonraí pearsanta a tharchuirtear, a stóráiltear nó a 
phróiseáiltear ar shlí eile;

ciallaíonn “próiseáil”, maidir le próiseáil sonraí pearsanta nó próiseáil i ndáil le sonraí 
pearsanta, oibríocht nó tacar oibríochtaí a dhéantar ar shonraí pearsanta nó ar thacair sonraí 
pearsanta, cibé acu is trí mhodhanna uathoibrithe nó nach ea, lena n-áirítear—

  (a) na sonraí a bhailiú, a thaifeadadh, a eagrú, a struchtúrú nó a stóráil,

  (b) na sonraí a oiriúnú nó a athrú,

  (c) na sonraí a aisghabháil, a cheadú nó a úsáid,

  (d) na sonraí a nochtadh trína dtarchur, trína scaipeadh nó trína gcur ar fáil ar shlí eile,

  (e) na sonraí a ailíniú nó a chur le chéile, nó

  (f) na sonraí a shrianadh, a léirscriosadh nó a dhíothú;

ciallaíonn “próiseálaí” duine aonair, nó duine dlítheanach, údarás poiblí, gníomhaireacht 
nó comhlacht eile, a phróiseálann sonraí pearsanta thar ceann rialaitheora, ach ní fholaíonn 
sé fostaí de chuid rialaitheora a phróiseálann sonraí den sórt sin i gcúrsa a chuid nó a cuid 
fostaíochta;
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ciallaíonn “próifíliú” aon chineál próiseála uathoibrithe ar shonraí pearsanta arb éard é na 
sonraí a úsáid chun meastóireacht a dhéanamh ar ghnéithe pearsanta áirithe a bhaineann 
le duine aonair, lena n-áirítear chun anailís nó tuar a dhéanamh ar ghnéithe a bhaineann 
le feidhmíocht ag an obair, staid eacnamaíochta, sláinte nó roghanna pearsanta an duine 
aonair, nó a bhaineann le nithe is díol spéise don duine aonair, le hiontaofacht nó le hiompar 
an duine aonair, le cá bhfuil sé nó sí nó lena ghluaiseachtaí nó lena gluaiseachtaí;

ciallaíonn “a chur faoi ainm bréige” sonraí pearsanta a phróiseáil ar shlí nach féidir na sonraí 
a chur i leith ábhar sonraí sonrach a thuilleadh gan faisnéis bhreise a úsáid, ar choinníoll—

  (a) go ndéanfar an fhaisnéis bhreise sin a choimeád ar leithligh ó na sonraí, agus

  (b) go mbeidh an fhaisnéis bhreise sin faoi réir bearta teicniúla agus eagrúcháin chun a 
chinntiú nach gcuirfear na sonraí i leith duine aonair céannaithe nó inchéannaithe;

folaíonn “ceartú”, maidir le ceartú sonraí pearsanta nó ceartú i ndáil le sonraí pearsanta, i 
gcás go bhfuil na sonraí lena mbaineann neamhiomlán, na sonraí a chomhlánú, cibé acu ar 
mhodh ráiteas forlíontach nó ar shlí eile;

ciallaíonn “faighteoir”, maidir le faighteoir sonraí pearsanta nó faighteoir i ndáil le sonraí 
pearsanta, duine aonair, duine dlítheanach, údarás poiblí, gníomhaireacht nó comhlacht eile 
dá nochtar na sonraí, agus folaíonn sé tríú páirtí;

ciallaíonn “córas comhdúcháin iomchuí” tacar sonraí pearsanta, cibé acu atá sé láraithe, 
díláraithe nó scaipthe ar bhonn feidhmeach nó geografach, i gcás go ndéantar an tacar a 
struchtúrú de réir critéir shonracha ar shlí go mbeidh na sonraí inrochtana go réidh de réir 
na gcritéir sin;

maidir le “srianadh”—

  (a) i ndáil le feidhmiú an chirt atá ag ábhar sonraí—

   (i) faoi alt 87(1) go dtabharfar fógra dó nó di faoi shárú i ndáil le sonraí pearsanta,

   (ii) faoi alt 92(10) go dtabharfar fógra dó nó di faoi shrian a bheith curtha le próiseáil 
sonraí pearsanta faoi fho-alt (9) den alt sin, nó

   (iii) faoi alt 92(11) go dtabharfar fógra dó nó di faoi bhreith gan sonraí a cheartú nó 
a léirscriosadh de bhun iarraidh faoi fho-alt (1) nó (3) den alt sin, de réir mar a 
bheidh,

     ciallaíonn sé—

    (I) moill a chur leis an bhfógra lena mbaineann,

    (II) teorainn a chur leis an bhfaisnéis atá san fhógra lena mbaineann, nó

    (III) gan an fógra lena mbaineann a dhéanamh, agus

  (b) i ndáil le feidhmiú an chirt atá ag ábhar sonraí—

   (i) faoi alt 90(1) a mhéid a bhaineann sé leis an bhfaisnéis a shonraítear i bhfo-alt 
(2)(f) den alt sin a sholáthar don ábhar sonraí, nó

   (ii) faoi alt 91(1)(a) nó (b),

          ciallaíonn sé—
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    (I) moill a chur le soláthar na faisnéise lena mbaineann,

    (II) teorainn a chur leis an bhfaisnéis lena mbaineann arna soláthar don ábhar 
sonraí, nó

    (III) gan an fhaisnéis lena mbaineann a sholáthar;

ciallaíonn “próiseáil a shrianadh” marcáil sonraí pearsanta ag rialaitheoir nó thar ceann 
rialaitheora, is sonraí a bhfuil an rialaitheoir freagrach astu chun teorainn a chur lena 
bpróiseáil sa todhchaí;

ciallaíonn “earnálacha speisialta sonraí pearsanta”—

  (a) sonraí pearsanta lena nochtar—

   (i) bunadh cine nó eitneach an ábhair sonraí,

   (ii) tuairimí polaitíochta nó tuairimí creidimh nó fealsúnacha an ábhair sonraí, nó

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

  (b) sonraí géiniteacha,

  (c) sonraí bithmhéadracha chun duine aonair a chéannú go huathúil,

  (d) sonraí a bhaineann le sláinte, nó

  (e) sonraí pearsanta a bhaineann le saol gnéis nó claonadh gnéasach an duine aonair.

 (2) I gcás go ndéantar tagairt sa Chuid seo—

  (a) do rialaitheoir i mBallstát seachas an Stát, chun críocha na tagartha sin—

   (i) sa mhíniú ar “údarás inniúil” i bhfo-alt (1), forléireofar na tagairtí do “sa Stát” 
mar thagairtí a chiallaíonn “sa Bhallstát lena mbaineann”, agus

   (ii) sa mhíniú ar “rialaitheoir” i bhfo-alt (1), forléireofar an tagairt do “dlí an Stáit” 
mar thagairtí a chiallaíonn “dlí an Bhallstáit lena mbaineann”,

   nó

  (b) do rialaitheoir i dtríú tír, chun críocha na tagartha sin—

   (i) sa mhíniú ar “údarás inniúil” i bhfo-alt (1), forléireofar na tagairtí do “sa Stát” 
mar thagairtí a chiallaíonn “sa stát lena mbaineann”, agus

   (ii) sa mhíniú ar “rialaitheoir” i bhfo-alt (1), forléireofar an tagairt do “dlí an Aontais 
Eorpaigh nó dlí an Stáit” mar thagairt a chiallaíonn “dlí an stáit lena mbaineann”.

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

Feidhm Chuid 5

70. (1) Tá feidhm ag an gCuid seo, faoi réir fho-alt (2), maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag 
rialaitheoir nó thar ceann rialaitheora i gcás go ndéantar an phróiseáil—

  (a) chun na gcríoch seo a leanas—
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   (i) chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh, lena 
n-áirítear cosaint in aghaidh bagairtí do shlándáil an phobail, agus bagairtí do 
shlándáil an phobail a chosc, nó

   (ii) chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, 

   agus

  (b) ar mhodh—

   (i) is modh uathoibrithe go hiomlán nó go páirteach, nó

   (ii) i gcás gur cuid de chóras comhdúcháin iomchuí na sonraí pearsanta, nó go bhfuil 
sé beartaithe go mbeidh siad mar chuid de chóras comhdúcháin iomchuí, nach 
modh uathoibrithe é.

 (2) Ní bheidh feidhm ag an gCuid seo maidir le próiseáil sonraí pearsanta—

  (a) a tharlaíonn i gcúrsa gníomhaíocht atá lasmuigh de réim dhlí an Aontais Eorpaigh,

	 	 (b)	 ag	foras,	comhlacht,	oifig	nó	gníomhaireacht	de	chuid	an	Aontais	Eorpaigh,	nó

  (c) lena mbaineann alt 8(1)(b).

caibidil 2

Prionsabail ghinearálta na cosanta sonraí

Sonraí pearsanta a phróiseáil

71. (1) Déanfaidh rialaitheoir, maidir le sonraí pearsanta a bhfuil sé freagrach astu, na forálacha 
seo a leanas a chomhlíonadh:

  (a) próiseálfar na sonraí go dleathach cóir;

  (b) baileofar na sonraí chun críche amháin nó níos mó a bheidh sonraithe, follasach agus 
dlisteanach agus ní phróiseálfar na sonraí ar mhodh a bheidh ar neamhréir leis na 
críocha sin;

  (c) beidh na sonraí leordhóthanach, ábhartha, agus ní bheidh siad iomarcach, i ndáil leis 
na críocha ar chucu a phróiseáiltear iad;

  (d) beidh na sonraí cruinn, agus, más gá, coinneofar cothrom le dáta iad, agus glacfar 
gach céim réasúnach chun a chinntiú go ndéanfar sonraí atá míchruinn a léirscriosadh 
nó a cheartú gan mhoill, ag féachaint do na críocha ar chucu a phróiseáiltear iad;

  (e) coimeádfar na sonraí i bhfoirm ónar féidir ábhar sonraí a chéannú go ceann tréimhse 
nach faide ná mar is gá chun na gcríoch ar chucu a phróiseáiltear na sonraí;

  (f) próiseálfar na sonraí ar mhodh lena gcinnteofar slándáil chuí na sonraí, lena n-áirítear, 
trí bhearta cuí teicniúla nó eagrúcháin a chur i ngníomh, cosaint in aghaidh—

   (i) próiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach, agus

   (ii) caillteanas, díothú nó damáiste trí thionóisc.
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 (2) Is dleathach sonraí pearsanta a phróiseáil i gcás, agus sa mhéid—

  (a) go mbeidh gá leis an bpróiseáil chun feidhm rialaitheora a chomhlíonadh chun críche 
a shonraítear in alt 70(1)(a) agus go bhfuil bunús dlí leis an bhfeidhm i ndlí an 
Aontais Eorpaigh nó i ndlí an Stáit, nó

  (b) go mbeidh a thoiliú nó a toiliú tugtha ag an ábhar sonraí, faoi réir fho-alt (3), leis an 
bpróiseáil.

 (3) I gcás go mbeidh próiseáil sonraí pearsanta le déanamh ar bhonn thoiliú an ábhair sonraí 
dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b), ní bheidh an phróiseáil dleathach ach amháin i gcás, agus 
sa mhéid—

  (a) go dtabharfaidh an t-ábhar sonraí a thoiliú nó a toiliú dá dheoin féin nó dá deoin féin 
go sainráite, tar éis an chríoch ar chuici a bheartaítear an phróiseáil agus céannacht 
an rialaitheora a bheith curtha in iúl dó nó di,

  (b) go ndéanfar an iarraidh ar thoiliú a chur in iúl i dteanga shoiléir fhollasach, agus i 
gcás go dtabharfar toiliú den sórt sin i gcomhthéacs ráiteas scríofa a bhfuil baint aige 
le nithe eile freisin, go gcuirfear an iarraidh ar thoiliú i láthair an ábhair sonraí ar 
mhodh a bheidh in-idirdhealaithe go soiléir ó na nithe eile sin, agus

  (c) go bhféadfaidh an t-ábhar sonraí a thoiliú nó a toiliú a tharraingt siar aon tráth, agus 
cuirfear in iúl dó nó di go bhféadfaidh sé nó sí déanamh amhlaidh sula dtabharfaidh 
sé nó sí toiliú.

 (4) I gcás go dtarraingeoidh ábhar sonraí siar a thoiliú nó a toiliú le sonraí pearsanta a 
phróiseáil de bhun fho-alt (3)(c), ní dhéanfaidh tarraingt siar an toilithe difear do 
dhlíthiúlacht na próiseála bunaithe ar an toiliú sin roimh an toiliú a tharraingt siar.

 (5) I gcás go mbaileoidh rialaitheoir sonraí pearsanta chun críche a shonraítear in alt 70(1)
(a), féadfaidh an rialaitheoir nó rialaitheoir eile na sonraí a phróiseáil chun críche a 
shonraítear amhlaidh seachas an chríoch ar chuici a bailíodh na sonraí, sa mhéid—

  (a) go mbeidh an rialaitheoir údaraithe chun sonraí pearsanta den sórt sin a phróiseáil 
chun críche den sórt sin de réir dhlí an Aontais Eorpaigh nó dhlí an Stáit, agus

  (b) go mbeidh gá leis an bpróiseáil agus go mbeidh sí i gcomhréir leis an gcríoch ar 
chuici a bheidh na sonraí á bpróiseáil.

 (6) Féadfaidh rialaitheoir sonraí pearsanta a phróiseáil, cibé acu arbh é an rialaitheoir nó 
rialaitheoir eile a bhailigh na sonraí, chun na gcríoch seo a leanas—

  (a) chun cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail,

  (b) chun críoch taighde eolaíochta nó staire, nó

  (c) chun críoch staidrimh,

  ar choinníoll, maidir leis an bpróiseáil sin—

   (i) gur chun críche a shonraítear in alt 70(1)(a) í, agus

   (ii) go bhfuil sí faoi réir cosaintí cuí do chearta agus saoirsí ábhar sonraí.

 (7) Cinnteoidh rialaitheoir, i ndáil le sonraí pearsanta a bhfuil sé freagrach astu, go mbunófar 
teorainn ama chuí—
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  (a) chun na sonraí a léirscriosadh, nó

  (b) chun athbhreithnithe tréimhsiúla a dhéanamh ar an ngá atá leis na sonraí a choimeád.

 (8) I gcás go mbunófar teorainn ama de réir fho-alt (7), cinnteoidh an rialaitheoir, ar mhodh 
bearta nóis imeachta, go gcloífear leis an teorainn ama.

 (9) Ní dhéanfaidh próiseálaí, ná aon duine a bheidh ag gníomhú faoi údarás an rialaitheora 
nó an phróiseálaí agus a mbeidh rochtain aige nó aici ar shonraí pearsanta, na sonraí a 
phróiseáil mura rud é—

  (a) go mbeidh an próiseálaí nó an duine údaraithe ag an rialaitheoir chun déanamh 
amhlaidh, nó

  (b) go gceanglófar ar an bpróiseálaí nó ar an duine déanamh amhlaidh le dlí an Aontais 
Eorpaigh nó le dlí an Stáit, 

  agus ansin sa mhéid amháin, go n-údarófar nó go gceanglófar amhlaidh, de réir mar a 
bheidh.

 (10) Cinnteoidh rialaitheoir go mbeidh sé in ann a thaispeáint go bhfuil próiseáil sonraí 
pearsanta as a bhfuil sé freagrach de réir fho-ailt (1) go (8) den alt seo.

Bearta slándála i gcomhair sonraí pearsanta

72. (1) Le linn bearta cuí teicniúla nó eagrúcháin a chinneadh chun críocha alt 71(1)(f), 
cinnteoidh rialaitheoir go dtabharfar leis na bearta leibhéal slándála is cuí maidir leis an 
díobháil a d’fhéadfadh teacht as na sonraí lena mbaineann a dhíothú, a chailleadh nó a 
athrú, trí thionóisc nó go neamhdhleathach, nó as iad a nochtadh, nó rochtain a bheith 
orthu, gan údarú.

 (2) Déanfaidh rialaitheoir nó próiseálaí gach beart réasúnach chun a chinntiú, maidir leo  
seo a leanas—

  (a) daoine atá fostaithe ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí, de réir mar a bheidh, agus

  (b) daoine eile ag an áit oibre lena mbaineann, 

  go mbeidh siad ar an eolas i dtaobh na mbeart cuí teicniúil nó eagrúcháin dá dtagraítear 
i bhfo-alt (1) agus go gcomhlíonfaidh siad iad.

Earnálacha speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil (Cuid 5)

73. (1) Ní bheidh sé dleathach earnáil speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil ach amháin i 
gcás—

  (a) go gcomhlíonfar alt 71, agus

  (b) go ndéanfar ceann amháin ar a laghad de na coinníollacha seo a leanas a chomhall:

   (i) i gcás go mbeidh an phróiseáil le déanamh ar bhonn thoiliú an ábhair sonraí de 
bhun alt 71(2)(b), go mbeidh an toiliú dá dtagraítear sa mhír sin ag tagairt go 
sainráite don earnáil speisialta sonraí pearsanta lena mbaineann;

   (ii) go mbeidh gá leis an bpróiseáil—
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    (I) chun díobháil nó damáiste eile don ábhar sonraí nó do dhuine aonair eile a 
chosc,

    (II) chun cailleadh i leith maoine, nó damáiste do mhaoin, a chosc, nó

    (III) chun leasanna ríthábhachtacha an ábhair sonraí nó duine aonair eile a chosaint 
ar shlí eile;

   (iii) go ndearnadh na sonraí pearsanta lena mbaineann an phróiseáil a phoibliú mar 
gheall ar bhearta a rinne an t-ábhar sonraí d’aon turas;

   (iv) go mbeidh 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;

   (v) maidir leis an bpróiseáil—

    (I) go mbeidh gá léi chun comhairle dlí a sholáthar nó a fháil nó chun críoch 
éileamh dlíthiúil, éileamh dlíthiúil ionchasach, imeachtaí dlí nó imeachtaí dlí 
ionchasacha, nó i dtaca leis an gcéanna, nó

    (II) go mbeidh gá léi thairis sin chun cearta dlí a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint;

   (vi) go mbeidh gá leis an bpróiseáil chun críoch liachta agus go ndéanfaidh na daoine 
seo leanas í nó go ndéanfar faoina gcúram í—

    (I) cleachtóir sláinte, nó

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

   (vii) go mbeidh gá leis an bpróiseáil chun aon cheart nó oibleagáid a fheidhmiú nó 
a chomhlíonadh, is ceart nó oibleagáid a thugtar don rialaitheoir nó don ábhar 
sonraí le dlí, nó a fhorchuirtear air nó uirthi le dlí, i dtaca leis an dlí fostaíochta 
nó leasa shóisialaigh;

   (viii) go ndéanfar an phróiseáil de bhun alt 71(6);

   (ix) go mbeidh an phróiseáil údaraithe le rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (2).

 (2) Féadfar rialacháin a dhéanamh lena gceadófar earnálacha speisialta sonraí pearsanta 
a phróiseáil chun críocha fho-alt (1)(b)(ix), i gcás go mbeidh gá leis an bpróiseáil ar 
chúiseanna ar mhaithe le leas substainteach an phobail, agus gan dochar do ghinearáltacht 
an mhéid sin roimhe seo, sainaithneofar leas an phobail, lena mbaineann, sna rialacháin 
sin.

 (3) Faoi réir fho-alt (4), féadfaidh na daoine seo a leanas rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt 
(2)—

  (a) an tAire tar éis dul i gcomhairle le cibé Aire eile den Rialtas is cuí leis nó léi, nó
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  (b) aon Aire eile den Rialtas tar éis dul i gcomhairle leis an Aire agus le cibé Aire eile 
den Rialtas is cuí leis nó léi.

 (4) Rachaidh an tAire nó aon Aire eile den Rialtas i gcomhairle leis an gCoimisiún sula 
ndéanfaidh sé nó sí rialacháin faoi fho-alt (2).

 (5) Féadfaidh an Coimisiún, nuair a rachfar i gcomhairle leis faoi fho-alt (4), tuairimí a 
thabhairt i scríbhinn maidir le haon ní is ábhar suntasach imní dó i ndáil leis na rialacháin 
bheartaithe agus, má bheartaíonn an tAire nó aon Aire eile den Rialtas dul ar aghaidh leis 
na rialacháin a dhéanamh d’ainneoin an ábhair imní sin, tabharfaidh an tAire sin, sula 
ndéanfaidh sé nó sí na rialacháin, míniú i scríbhinn i dtaobh cén fáth a bhfuil sé nó sí ag 
dul ar aghaidh amhlaidh—

  (a) don Choiste arna bhunú i gcomhpháirt ag Dáil Éireann agus ag Seanad Éireann ar 
a dtugtar an Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas nó d’aon Choiste a 
bhunófar lena chur in ionad an Choiste sin, agus

  (b) d’aon Choiste eile (de réir bhrí alt 19(1)) is cuí leis an Aire sin ag féachaint d’ábhar 
na rialachán.

 (6) Beidh aird ag an Aire nó ag aon Aire eile den Rialtas, de réir mar a bheidh, a dhéanfaidh 
rialacháin faoi fho-alt (2), ar an ngá atá ann daoine aonair a chosaint i dtaca lena sonraí 
pearsanta a phróiseáil agus gan dochar do ghinearáltacht an ghá sin, beidh aird aige nó 
aici ar na nithe seo a leanas—

  (a) cineál, scóip agus críocha na próiseála,

  (b) cineál an leasa shubstaintigh atá i gceist ó thaobh leas an phobail de,

  (c) aon bhuntáistí is dóigh a eascróidh do na hábhair sonraí lena mbaineann,

  (d) aon phriacail a eascróidh i dtaca le cearta agus saoirsí na n-ábhar sonraí sin, agus

  (e) an dóchúlacht go n-eascróidh aon phriacail den sórt sin agus géire na bpriacal sin.

 (7) I gcás go ndéanfar earnáil speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil de réir an ailt seo, 
cinnteoidh an rialaitheoir go ndéanfar an phróiseáil faoi réir cosaintí cuí do chearta agus 
saoirsí an ábhair sonraí.

 (8) San alt seo—

  tá le “cleachtóir sláinte” an bhrí chéanna atá leis san Acht um Aitheantóirí Sláinte, 2014;

  folaíonn “críocha liachta” na críocha arb éard iad liacht choisctheach, fáthmheas liachta, 
taighde liachta, cúram agus cóireáil liachta a sholáthar agus seirbhísí cúraim sláinte a 
bhainistiú.

Cáilíocht sonraí

74. (1) Déanfaidh rialaitheoir idirdhealú, más iomchuí agus a mhéid is féidir, idir na sonraí 
pearsanta de chuid earnálacha éagsúla ábhair sonraí.

 (2) Cinnteoidh rialaitheoir, a mhéid is féidir, go ndéanfar idirdhealú idir sonraí pearsanta atá 
bunaithe ar fhíorais agus sonraí pearsanta atá bunaithe ar mheasúnachtaí pearsanta.

 (3) Maidir le rialaitheoir—
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  (a) déanfaidh sé gach beart réasúnach chun a chinntiú nach ndéanfar sonraí pearsanta atá 
míchruinn, neamhiomlán nó nach bhfuil cothrom le dáta a thuilleadh a tharchur nó a 
chur ar fáil ar shlí eile,

  (b) déanfaidh sé, a mhéid is féidir, cáilíocht na sonraí pearsanta a fhíorú, sula ndéanfar 
iad a tharchur nó a chur ar fáil ar shlí eile, agus

  (c) soláthróidh sé, a mhéid is féidir, i dtarchur sonraí pearsanta, an fhaisnéis is gá chun 
gur féidir leis an bhfaighteoir cruinneas, iomláine agus iontaofacht na sonraí agus a 
mhéid atá na sonraí cothrom le dáta a mheas.

 (4) Seachas i gcás ina mbeidh feidhm ag alt 92, i gcás go dtiocfaidh rialaitheoir ar an eolas 
go ndearnadh sonraí pearsanta míchearta a tharchur nó go ndearnadh sonraí pearsanta a 
tharchur go neamhdhleathach—

  (a) cinnteoidh an rialaitheoir go dtabharfar fógra faoin méid sin d’fhaighteoir na sonraí 
pearsanta gan mhoill, agus

  (b) cinnteoidh an faighteoir go ndéanfar na sonraí pearsanta a cheartú nó a léirscriosadh 
nó go ndéanfar próiseáil na sonraí a shrianadh, de réir mar is cuí.

caibidil 3

Oibleagáidí rialaitheoirí agus próiseálaithe

Oibleagáidí ginearálta rialaitheora maidir le bearta teicniúla agus eagrúcháin

75. (1) Déanfaidh rialaitheoir bearta cuí teicniúla agus eagrúcháin a chur i ngníomh chun na 
gcríoch seo a leanas—

  (a) chun a chinntiú gur de réir na Coda seo a dhéanfar próiséail sonraí pearsanta a bhfuil 
sé freagrach aisti, agus

  (b) chun an comhlíonadh sin a thaispeáint.

 (2) Cinnteoidh rialaitheoir go ndéanfar bearta a chuirfear i ngníomh de réir fho-alt (1) a 
athbhreithniú go tráthrialta agus, más gá, a nuashonrú.

 (3) Beidh ar áireamh sna bearta dá dtagraítear i bhfo-alt (1) an rialaitheoir do chur beartas 
cuí cosanta sonraí i ngníomh, i gcás go mbeidh an cur i ngníomh sin comhréireach i ndáil 
leis na gníomhaíochtaí próiseála a dhéanann an rialaitheoir.

Cosaint sonraí trí dhearadh agus trí réamhshocrú

76. (1) Déanfaidh rialaitheoir, gan dochar do ghinearáltacht alt 75(1), d’fhonn ceanglais na 
Coda seo a chomhlíonadh agus cearta ábhar sonraí a chosaint—

  (a) le linn dó an modh a chinneadh ar a ndéanfar sonraí pearsanta a phróiseáil, agus

  (b) le linn dó an phróiseáil sin a chur i gcrích, 

  bearta cuí teicniúla agus eagrúcháin a chur i ngníomh atá deartha—

   (i) chun na prionsabail a ghabhann le cosaint sonraí pearsanta atá sa Chuid seo a 
chur i ngníomh ar mhodh éifeachtúil, agus
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   (ii) chun na cosaintí is gá a chomhtháthú leis an bpróiseáil sin.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht alt 75(1) agus fho-alt (1), déanfaidh rialaitheoir, faoi réir 
fho-alt (3), le linn dó sonraí pearsanta a phróiseáil, bearta cuí teicniúla agus eagrúcháin 
a chur i ngníomh chun a chinntiú nach bpróiseálfar ach sonraí pearsanta a theastóidh do 
gach críoch shonrach de chuid na próiseála.

 (3) Tá feidhm ag an gceanglas i bhfo-alt (2) i ndáil leis na nithe seo a leanas—

  (a) an méid sonraí pearsanta a bhaileofar i gcomhair na próiseála lena mbaineann,

  (b) méid na próiseála a dhéanfar ar na sonraí pearsanta lena mbaineann,

  (c) an tréimhse ar lena linn a stórálfar na sonraí pearsanta lena mbaineann, agus

  (d) inrochtaineacht na sonraí pearsanta lena mbaineann.

 (4) Cinnteofar le bearta teicniúla agus eagrúcháin a chuirfear i ngníomh de réir fho-alt (2) 
nach ndéanfar sonraí pearsanta a chur ar fáil i gcoitinne mura mbeidh, agus a mhéid a 
bheidh, an rialaitheoir tar éis é a údarú.

Slándáil na próiseála uathoibrithe

77. Sula ndéanfaidh rialaitheoir nó próiseálaí próiseáil uathoibrithe—

  (a) déanfaidh sé measúnacht ar na priacail do chearta agus saoirsí daoine aonair a 
eascraíonn as an bpróiseáil lena mbaineann, agus

	 	 (b)	 cuirfidh	sé	bearta	i	ngníomh	atá	deartha—

   (i) chun rochtain ar an trealamh próiseála a úsáidtear i gcomhair na próiseála 
a dhiúltú d’aon duine seachas na daoine a bheidh údaraithe chuige sin ag an 
rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí, de réir mar a bheidh,

   (ii) chun léamh, cóipeáil, modhnú nó tabhairt chun siúil na meáin sonraí lena 
mbaineann a chosc, seachas a mhéid a bheidh sin údaraithe ag an rialaitheoir nó 
ag an bpróiseálaí, de réir mar a bheidh,

   (iii) chun ionchur sonraí pearsanta a chosc, seachas a mhéid a bheidh sin údaraithe ag 
an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí, de réir mar a bheidh,

   (iv) chun iniúchadh, modhnú nó scriosadh na sonraí a chosc, seachas a mhéid a 
bheidh sin údaraithe ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí, de réir mar a bheidh,

   (v) chun cosc a chur ar dhaoine a bheidh ag úsáid trealamh cumarsáide sonraí agus 
nach mbeidh údaraithe chun déanamh amhlaidh ag an rialaitheoir nó ag an 
bpróiseálaí, de réir mar a bheidh, an córas próiseála uathoibrithe a úsáid,

   (vi) chun a chinntiú, i gcás go mbeidh duine údaraithe chun an córas próiseála 
uathoibrithe lena mbaineann a úsáid, nach mbeidh rochtain ag an duine sin ar 
shonraí pearsanta ar an gcóras ach amháin a mhéid a bheidh sé nó sí údaraithe 
amhlaidh ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí, de réir mar a bheidh,

   (vii) chun a chinntiú gur féidir a fhíorú nó a shuíomh cé na daoine ar tarchuireadh 
sonraí pearsanta chucu nó a bhféadfar sonraí pearsanta a tharchur chucu nó a 
chur ar fáil dóibh trí threalamh cumarsáide sonraí a úsáid,
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   (viii) chun a chinntiú gur féidir a fhíorú nó a shuíomh cé na sonraí pearsanta atá curtha 
isteach i gcóras próiseála uathoibrithe, agus i ndáil leis na sonraí sin, gur féidir 
a fhíorú agus a shuíomh cé hé nó cé hí an duine a chuir na sonraí isteach agus 
cathain a cuireadh na sonraí isteach,

   (ix) chun léamh, cóipeáil, modhnú nó scriosadh sonraí pearsanta a chosc le linn 
sonraí pearsanta a aistriú nó le linn meáin sonraí a iompar, seachas a mhéid a 
bheidh sin údaraithe ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí, de réir mar a bheidh,

   (x) chun a chinntiú go bhféadfar córas uathoibrithe suiteáilte a aischur i gcás 
idirbhriseadh i seirbhís an chórais,

   (xi) chun a chinntiú go gcomhlíonfar feidhm an chórais próiseála uathoibrithe go cuí 
leis an gcóras sin, agus go dtuairisceofar don rialaitheoir nó don phróiseálaí, de 
réir mar a bheidh, má tá fabht le feiceáil sa chóras próiseála uathoibrithe, agus

   (xii) chun a chinntiú nach féidir sonraí pearsanta a bheidh á stóráil ar an gcóras 
próiseála uathoibrithe a thruailliú trí bhíthin mífheidhmiú ar an gcóras.

Bearta teicniúla agus eagrúcháin

78. D’fhonn a chinneadh cé na bearta cuí teicniúla agus eagrúcháin i ndáil le sonraí pearsanta a 
cheanglaítear ar rialaitheoir nó ar phróiseálaí a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíonfar 
an Chuid seo, agus go háirithe ailt 71(1)(f), 75(1), 76 agus 80, déanfaidh an rialaitheoir nó 
an próiseálaí, de réir mar a bheidh, más iomchuí, aird a thabhairt ar na nithe seo a leanas:

  (a) cineál na sonraí pearsanta lena mbaineann;

  (b) inrochtaineacht na sonraí;

  (c) cineál, scóip, comhthéacs agus críoch na próiseála lena mbaineann;

  (d) aon phriacail do chearta agus saoirsí daoine aonair a eascraíonn as an bpróiseáil lena 
mbaineann;

  (e) an dóchúlacht go n-eascróidh aon phriacail den sórt sin agus géire na bpriacal sin;

  (f) an cineál is nua-fhorbartha agus an costas a ghabhann le cur i ngníomh;

  (g) treoirlínte, moltaí agus tuairiscí ar dhea-chleachtas arna n-eisiúint ag an gCoimisiún 
nó ag an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí.

Comhrialaitheoirí

79.	 (1)	 I	gcás	go	gcinnfidh	2	rialaitheoir	nó	níos	mó	i	gcomhpháirt	na	críocha	chun	a	ndéanfar,	
agus an modh ar a ndéanfar, sonraí pearsanta a phróiseáil (dá ngairtear “comhrialaitheoirí” 
sa	Chuid	seo),	cinnfidh	siad	a	bhfreagrachtaí	faoi	seach	as	an	gCuid	seo	a	chomhlíonadh	
ar mhodh trédhearcach trí chomhaontú i scríbhinn eatarthu, ach amháin a mhéid a 
chinnfear na freagrachtaí sin le dlí an Aontais Eorpaigh nó le dlí an Stáit.

 (2) Maidir le comhaontú i scríbhinn dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

  (a) beidh ar áireamh ann cinneadh—

   (i) ar na freagrachtaí faoi seach atá ar na comhrialaitheoirí lena mbaineann maidir le 
hábhair sonraí d’fheidhmiú a gceart faoin gCuid seo, agus
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   (ii) ar na dualgais faoi seach atá ar na comhrialaitheoirí lena mbaineann maidir leis 
an bhfaisnéis a shonraítear in alt 90(2) a sholáthar d’ábhar sonraí,

         agus

  (b) féadfar pointe aonair teagmhála a shainainmniú ann i leith na próiseála lena mbaineann 
don ábhar sonraí lena mbaineann sé, i gcás nach gcinntear an sainainmniú sin ar shlí 
eile le dlí an Stáit.

Próiseálaithe

80. (1) Ní fhruileoidh rialaitheoir próiseálaí chun próiseáil a dhéanamh thar a cheann ach amháin 
i gcás—

  (a) go ndéanfar an phróiseáil, faoi réir fho-alt (3), de bhun conradh i scríbhinn idir an 
rialaitheoir agus an próiseálaí lena ndéantar foráil maidir leis na nithe a shonraítear i 
bhfo-alt (2), agus

  (b) go dtabharfaidh an próiseálaí ráthaíochtaí leordhóthanacha maidir le bearta cuí 
teicniúla agus eagrúcháin a chur i ngníomh chun a chinntiú—

   (i) go mbeidh an phróiseáil de réir fhorálacha na Coda seo, agus

   (ii) go gcosnófar cearta agus saoirsí na n-ábhar sonraí.

 (2) Maidir le conradh a dhéanfar idir rialaitheoir agus próiseálaí de réir fho-alt (1)(a)—

  (a) sonrófar ann ábhar, fad, cineál agus críoch na próiseála a bheidh le déanamh faoin 
gconradh,

  (b) sonrófar ann an saghas sonraí pearsanta a bheidh le próiseáil faoin gconradh agus na 
hearnálacha ábhar sonraí lena mbaineann na sonraí pearsanta,

  (c) sonrófar ann oibleagáidí agus cearta an rialaitheora i ndáil leis an bpróiseáil, agus

  (d) forálfar ann, maidir leis an bpróiseálaí—

   (i) nach ngníomhóidh sé ach amháin de réir treoracha ón rialaitheoir i ndáil leis an 
bpróiseáil, ach amháin a mhéid a cheanglaítear ar an bpróiseálaí le dlí an Aontais 
Eorpaigh nó le dlí an Stáit gníomhú ar shlí eile,

   (ii) nach ndéanfaidh sé seirbhísí próiseálaí eile a fháil (dá ngairtear “próiseálaí 
tánaisteach” san alt seo) i ndáil leis an bpróiseáil ach amháin sa chás go 
n-údaróidh an rialaitheoir dó roimh ré agus i scríbhinn déanamh amhlaidh, is 
údarú a fhéadfaidh a bheith ina údarú sonrach nó ina údarú ginearálta,

   (iii) go gcinnteoidh sé go mbeidh geallta ag aon duine a bheidh údaraithe chun na 
sonraí pearsanta a phróiseáil rúndacht na sonraí pearsanta a choimeád nó go 
mbeidh sé nó sí faoi oibleagáid reachtúil chuí déanamh amhlaidh,

   (iv) go gcuideoidh sé leis an rialaitheoir chun a chinntiú go gcomhlíonfar an Chuid 
seo a mhéid a bhaineann sí le hábhar sonraí d’fheidhmiú a cheart nó a ceart,

   (v) go ndéanfaidh sé, de rogha an rialaitheora, na sonraí pearsanta go léir a 
léirscriosadh nó a thabhairt ar ais don rialaitheoir, ar chríochnú na seirbhísí 
próiseála a rinne an próiseálaí thar ceann an rialaitheora, agus aon chóip de na 
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sonraí a léirscriosadh, mura gceanglaítear ar an bpróiseálaí le dlí an Aontais 
Eorpaigh nó le dlí an Stáit na sonraí a choinneáil, agus

   (vi) go ndéanfaidh sé an uile fhaisnéis is gá chun a thaispeáint gur chomhlíon an 
próiseálaí an t-alt seo a chur ar fáil don rialaitheoir.

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)(a) i ndáil le próiseáil i gcás go sonraítear thairis sin i ndlí 
an Aontais Eorpaigh nó i ndlí an Stáit foirm na próiseála agus ról an rialaitheora agus an 
phróiseálaí lena mbaineann.

 (4) I gcás go dtabharfaidh rialaitheoir údarú, cibé acu is údarú sonrach nó ginearálta, do 
phróiseálaí, lena n-áirítear próiseálaí tánaisteach (dá ngairtear “an próiseálaí sainfhála” 
san	alt	seo)	chun	sainfháil	a	dhéanamh	i	leith	seirbhísí	próiseálaí	thánaistigh,	cuirfidh	an	
próiseálaí sainfhála in iúl—

  (a) don rialaitheoir, agus

  (b) más iomchuí, d’aon phróiseálaí a rinne sainfháil i leith sheirbhísí an phróiseálaí 
sainfhála i ndáil leis an bpróiseáil lena mbaineann,

 roimh ré faoi aon sainfháil den sórt sin nó faoi athrú ar théarmaí na sainfhála sin.

 (5) I gcás go ndéanfaidh próiseálaí sainfhála sainfháil i leith seirbhísí próiseálaí thánaistigh 
chun próiseáil a dhéanamh thar ceann rialaitheora, beidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) 
maidir leis an bpróiseálaí sainfhála agus maidir leis an bpróiseálaí tánaisteach, faoi réir 
na modhnuithe seo a leanas agus aon mhodhnuithe eile is gá:

  (a) forléireofar tagairt do “rialaitheoir”, seachas i bhfomhíreanna (ii), (iv), (v) agus (vi) 
d’fho-alt (2)(d), mar thagairt don phróiseálaí sainfhála;

  (b) forléireofar tagairt do “rialaitheoir” i bhfo-alt (2)(d)(iv) mar thagairt don rialaitheoir 
agus don phróiseálaí sainfhála;

  (c) forléireofar tagairt do “rialaitheoir” i bhfo-alt (2)(d)(v) mar thagairt don rialaitheoir 
nó don phróiseálaí sainfhála, de réir mar is cuí; agus

  (d) forléireofar tagairt do “próiseálaí” mar thagairt do phróiseálaí tánaisteach.

	 (6)	 I	gcás	go	gcinnfidh	duine,	is	próiseálaí	sonraí	pearsanta	de	bhua	oibriú	na	Coda	seo,	agus	
é nó í á airbheartú a bheith ag gníomhú mar phróiseálaí den sórt sin, an chríoch ar chuici 
a phróiseáiltear, agus an modh ar a bpróiseáiltear, na sonraí, beidh feidhm dá éis sin ag 
na hoibleagáidí a chuirtear ar phróiseálaí faoin gCuid seo maidir leis an duine amhail is 
dá mba rialaitheoir ar na sonraí é nó í an duine.

Taifead ar ghníomhaíochtaí próiseála sonraí

81. (1) Déanfaidh rialaitheoir taifead i scríbhinn a chruthú agus a choimeád ina mbeidh an 
fhaisnéis seo a leanas i ndáil le gach earnáil gníomhaíochta próiseála a bhfuil freagracht 
air aisti:

	 	 (a)	 céannacht	 agus	 sonraí	 teagmhála	 an	 rialaitheora	 agus,	más	 infheidhme,	 oifigeach	
cosanta sonraí an rialaitheora, nó aon chomhrialaitheora;

  (b) tuairisc ar na nithe seo a leanas—

   (i) críoch na próiseála,
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   (ii) na hearnálacha sonraí pearsanta lena mbaineann,

   (iii) na hearnálacha ábhar sonraí lena mbaineann na sonraí pearsanta,

   (iv) na hearnálacha faighteoirí a ndearnadh, nó a ndéanfar, na sonraí pearsanta a 
nochtadh dóibh, lena n-áirítear faighteoirí i dtríú tír nó eagraíocht idirnáisiúnta, 
más ann dóibh,

   (v) na hearnálacha d’aistriú sonraí pearsanta chuig tríú tír nó eagraíocht idirnáisiúnta, 
más ann dóibh,

   (vi) an bonn dlíthiúil atá leis an oibríocht phróiseála a bhfuil na sonraí pearsanta 
beartaithe chuici, lena n-áirítear na sonraí a aistriú, más infheidhme, agus

   (vii) más féidir, an teorainn bheartaithe ama ar laistigh di a dhéanfar gach earnáil 
sonraí pearsanta a léirscriosadh;

  (c) cibé acu a ghabhann nó nach ngabhann úsáid an phróifílithe leis an bpróiseáil;

  (d) más féidir, tuairisc ghinearálta ar na bearta slándála teicniúla agus eagrúcháin arna 
gcur i ngníomh i leith na gníomhaíochta próiseála de réir alt 72(1).

 (2) Déanfaidh próiseálaí taifead i scríbhinn a chruthú agus a choimeád ar gach earnáil de 
ghníomhaíocht próiseála a dhéanann an próiseálaí thar ceann rialaitheora ina mbeidh an 
fhaisnéis seo a leanas:

  (a) céannacht agus sonraí teagmhála—

   (i) an phróiseálaí,

   (ii) gach rialaitheora ar thar a cheann atá an próiseálaí ag déanamh na próiseála, agus

	 	 	(iii)	 oifigeach	cosanta	sonraí	an	phróiseálaí,	más	infheidhme;

  (b) tuairisc ar gach earnáil próiseála a dhéantar thar ceann gach rialaitheora;

  (c) sonraí aon aistrithe sonraí pearsanta chuig tríú tír nó eagraíocht idirnáisiúnta, más 
infheidhme, lena n-áirítear an tríú tír nó an eagraíocht idirnáisiúnta a n-aistrítear na 
sonraí chuici a shainaithint;

  (d) más féidir, tuairisc ghinearálta ar na bearta slándála teicniúla agus eagrúcháin arna 
gcur i ngníomh i leith na gníomhaíochta próiseála de réir alt 72(1).

 (3) Déanfaidh rialaitheoir nó próiseálaí, i gcás go n-iarrfar air déanamh amhlaidh, taifead 
arna chruthú agus arna choimeád de bhun fho-alt (1) nó (2), de réir mar a bheidh, a chur 
ar fáil don Choimisiún lena iniúchadh agus lena scrúdú.

Logáil sonraí i gcomhair córas próiseála uathoibrithe

82. (1) Faoi réir fho-alt (5), i gcás go ndéanfaidh rialaitheoir nó próiseálaí próiseáil ar shonraí 
pearsanta trí mhodhanna uathoibrithe, déanfaidh an rialaitheoir nó an próiseálaí, de réir 
mar a bheidh, loga a chruthú agus a choimeád (dá ngairtear “loga sonraí” san alt seo) ar 
na hoibríochtaí próiseála seo a leanas a dhéantar i gcórais próiseála uathoibrithe i leith 
na próiseála sin:

  (a) sonraí pearsanta a bhailiú chun críocha na próiseála sin agus aon sonraí den sórt sin 
a athrú;
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  (b) aon duine do cheadú na sonraí pearsanta;

  (c) na sonraí pearsanta a nochtadh d’aon duine eile, lena n-áirítear na sonraí a aistriú 
chuig aon duine eile;

  (d) na sonraí pearsanta a chur le chéile le sonraí eile;

  (e) na sonraí pearsanta, nó cuid de na sonraí, a léirscriosadh.

 (2) I gcás go mbeidh faisnéis a shonraítear i mír (b) nó (c) d’fho-alt (1) i loga sonraí, 
cinnteoidh an rialaitheoir nó an próiseálaí, de réir mar a bheidh, go mbeidh sa loga 
sonraí, faisnéis leordhóthanach chun na nithe seo a leanas a shuíomh:

  (a) an dáta nó an t-am a rinneadh na sonraí pearsanta a cheadú nó a nochtadh, de réir mar 
a bheidh;

  (b) an chúis a ndearnadh na sonraí pearsanta a cheadú nó a nochtadh, de réir mar a 
bheidh;

  (c) a mhéid is féidir, céannacht an duine a rinne na sonraí pearsanta a cheadú nó a 
nochtadh, de réir mar a bheidh;

  (d) céannacht aon fhaighteora ar nochtadh na sonraí pearsanta dó nó di.

	 (3)	 Ní	úsáidfidh	aon	duine	loga	sonraí	chun	aon	chríche	eile	seachas—

  (a) chun dlíthiúlacht na próiseála a fhíorú,

  (b) chun an rialaitheoir do dhéanamh faireacháin ar phróiseáil a dhéanann an rialaitheoir,

  (c) chun an próiseálaí do dhéanamh faireacháin ar phróiseáil a dhéanann an próiseálaí,

  (d) chun sláine agus slándáil na sonraí pearsanta lena mbaineann a chinntiú, nó

  (e) chun críoch imeachtaí coiriúla.

 (4) Déanfaidh rialaitheoir nó próiseálaí, i gcás go n-iarrfar air déanamh amhlaidh, loga 
sonraí arna chruthú agus arna choimeád ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí, de réir 
mar a bheidh, a chur ar fáil don Choimisiún lena iniúchadh agus lena scrúdú.

 (5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo, i leith córas próiseála uathoibrithe arna bhunú an 6 
Bealtaine 2016 nó roimhe sin—

  (a) roimh an 6 Bealtaine 2023, i gcás go ngabhfadh saothar as cuimse le rialaitheoir nó 
próiseálaí, de réir mar a bheidh, do chomhlíonadh an ailt seo roimh an dáta sin, nó

  (b) roimh an 6 Bealtaine 2026, i gcás go dtarraingeofaí deacrachtaí troma ar oibriú 
an chórais próiseála uathoibrithe lena mbaineann an loga sonraí dá ndéanfadh 
rialaitheoir nó próiseálaí, de réir mar a bheidh, an t-alt seo a chomhlíonadh roimh an 
dáta sin.

 (6) Déanfaidh rialaitheoir nó próiseálaí a bheartóidh brath ar fho-alt (5)(b) i leith córas 
próiseála uathoibrithe a oibríonn an rialaitheoir nó an próiseálaí, de réir mar a bheidh, 
fógra i scríbhinn i dtaobh é sin a bheith beartaithe aige a thabhairt don Aire an 31 Nollaig 
2022 nó roimhe.

 (7) Beidh ar áireamh i bhfógra dá dtagraítear i bhfo-alt (6) tuairisc ar na deacrachtaí troma 
dá dtagraítear i bhfo-alt (5)(b) i leith an chórais próiseála uathoibrithe lena mbaineann.
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Comhoibriú leis an gCoimisiún

83. Comhoibreoidh agus cabhróidh rialaitheoir nó próiseálaí, ar iarraidh a fháil ón gCoimisiún, 
leis an gCoimisiún le linn dó a fheidhmeanna faoin gCuid seo a chomhlíonadh.

Measúnacht tionchair cosanta sonraí agus dul i gcomhairle roimh ré leis an gCoimisiún

84. (1) I gcás, ag féachaint dá shaghas, dá scóip, dá comhthéacs agus dá críocha, gur dóigh 
gurb é an toradh a bheadh ar chineál próiseála, agus go háirithe ar shaghas próiseála 
ina n-úsáidtear teicneolaíocht nua, mórphriacail do chearta agus saoirsí daoine aonair, 
déanfaidh an rialaitheoir, a mbeidh sé beartaithe aige an phróiseáil a dhéanamh, 
measúnacht ar an tionchar is dócha a bheadh ag na hoibríochtaí próiseála beartaithe ar 
chosaint sonraí pearsanta (dá ngairtear “measúnacht tionchair cosanta sonraí” sa Chuid 
seo) sula ndéanfaidh sé an phróiseáil.

 (2) Beidh ar áireamh i measúnacht tionchair cosanta sonraí a dhéanfar de réir fho-alt (1):

  (a) tuairisc ghinearálta ar na hoibríochtaí próiseála beartaithe lena mbaineann sí;

  (b) measúnacht ar na priacail a d’fhéadfadh a bheith ann do chearta agus saoirsí ábhar 
sonraí de thoradh na próiseála beartaithe; agus

  (c) tuairisc ar aon chosaintí, bearta slándála nó sásraí slándála atá sé beartaithe ag an 
rialaitheoir a chur i ngníomh chun maolú a dhéanamh ar aon phriacal dá dtagraítear 
i mír (b) agus chun a chinntiú go gcosnófar na sonraí pearsanta de réir na Coda seo.

 (3) I gcás—

  (a) gur dealraitheach do rialaitheoir, tar éis dó measúnacht tionchair cosanta sonraí a 
dhéanamh, gurb é an toradh a bheadh ar an bpróiseáil lena mbaineann, d’ainneoin 
cosaintí, bearta slándála nó sásraí slándála dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(c) a chur i 
ngníomh, mórphriacal do chearta agus saoirsí daoine aonair, nó

  (b) go mbeartóidh an rialaitheoir próiseáil a dhéanamh is próiseáil de shaghas atá 
forordaithe ag an gCoimisiún faoi fho-alt (9),

  rachaidh an rialaitheoir i gcomhairle leis an gCoimisiún, sula dtosóidh sé ar an bpróiseáil, 
trí iarraidh chuige sin i scríbhinn.

 (4) Déanfaidh rialaitheoir, le linn dó iarraidh a dhéanamh faoi fho-alt (3), na nithe seo a 
leanas a sholáthar don Choimisiún—

  (a) an mheasúnacht tionchair cosanta sonraí arna déanamh i ndáil leis an bpróiseáil lena 
mbaineann, agus

  (b) aon fhaisnéis eile a theastóidh ón gCoimisiún chun a chumasú dó measúnacht a 
dhéanamh—

   (i) ar na priacail a d’fhéadfadh a bheith ann do chearta agus saoirsí daoine aonair 
agus a eascróidh as an bpróiseáil bheartaithe, agus

   (ii) i dtaobh an bhfuil an phróiseáil bheartaithe de réir na Coda seo.

 (5) Déanfaidh an Coimisiún, i gcás gurb é a thuairim nach mbeadh an phróiseáil bheartaithe 
de réir na Coda seo, go háirithe i gcás gurb é a thuairim nach bhfuil na priacail a 
d’fhéadfadh a bheith ann do chearta agus saoirsí daoine aonair agus a eascróidh as an 
bpróiseáil bheartaithe sainaitheanta nó maolaithe a ndóthain ag an rialaitheoir, comhairle 
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i scríbhinn a eisiúint i ndáil leis an bpróiseáil chuig an rialaitheoir agus, más infheidhme, 
chuig aon phróiseálaí beartaithe.

 (6) Faoi réir fho-alt (8), i gcás go n-eiseoidh an Coimisiún comhairle i scríbhinn de bhun 
fho-alt (5), déanfaidh sé amhlaidh laistigh de thréimhse 6 seachtaine ón dáta a gheobhaidh 
sé an iarraidh faoi fho-alt (3).

 (7) D’fhonn freagra a thabhairt ar iarraidh faoi fho-alt (3), féadfaidh an Coimisiún aon 
cheann dá chumhachtaí dá dtagraítear i gCaibidil 4 de Chuid 6 a úsáid.

 (8) I gcás, agus castacht na próiseála beartaithe á cur i gcuntas, gurb é tuairim an Choimisiúin 
go mbeidh tuilleadh ama ag teastáil uaidh chun breithniú a dhéanamh ar iarraidh arna 
déanamh faoi fho-alt (3), féadfaidh sé, aon uair amháin agus laistigh de mhí amháin ó 
dháta na hiarrata a fháil, an tréimhse ama dá dtagraítear i bhfo-alt (6) a fhadú de cibé 
tréimhse bhreise, nach faide ná mí amháin, a shonróidh sé trí fhógra i scríbhinn chuig an 
rialaitheoir lena mbaineann.

 (9) Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, rialacháin a dhéanamh 
lena bhforordófar saghas próiseála chun críocha fho-alt (3)(b) mar shaghas próiseála arb 
i ndáil léi a rachaidh rialaitheoir i gcomhairle leis an gCoimisiún sula dtosóidh sé ar an 
bpróiseáil.

 (10) Déanfaidh an Coimisiún, le linn dó cineál próiseála faoi fho-alt (9) a fhorordú, aird a 
thabhairt ar na nithe seo a leanas—

  (a) cineál, scóip agus críocha an tsaghais próiseála,

  (b) an saghas próiseála atá i gceist, go háirithe i gcás gur dóigh gurb é an toradh a bheadh 
ar theicneolaíocht nua a úsáid mórphriacal do chearta agus saoirsí daoine aonair,

  (c) an dóchúlacht go n-eascróidh aon phriacail den sórt sin agus géire na bpriacal sin, 
agus

  (d) aon aighneachtaí arna bhfáil de bhun fho-alt (11)(c) i ndáil leis na rialacháin 
bheartaithe.

 (11) Déanfaidh an Coimisiún, sula ndéanfaidh sé rialacháin faoi fho-alt (9), fógra a fhoilsiú 
ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin agus in aon nuachtán laethúil amháin ar a laghad a 
scaiptear go forleathan sa Stát—

  (a) ina gcuirfear in iúl go bhfuil sé beartaithe aige rialacháin a dhéanamh faoin alt seo,

  (b) ina gcuirfear in iúl go bhfuil dréacht de na rialacháin ar fáil lena iniúchadh ar an 
suíomh gréasáin sin ar feadh tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra, is tréimhse 
nach giorra ná 28 lá ó dháta an fhógra a fhoilsiú sa nuachtán, agus

  (c) ina ndéarfar go bhféadfar aighneachtaí i ndáil leis na dréachtrialacháin a dhéanamh 
i scríbhinn chuig na gCoimisiún roimh dháta a bheidh sonraithe san fhógra, is dáta 
nach luaithe ná 28 lá tar éis dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i mír (b).

 (12) I gcás go mbeidh togra le haghaidh beart reachtach ann a mbeidh freagracht ar Aire den 
Rialtas	as,	is	togra	a	bhainfidh	le	sonraí	pearsanta	a	phróiseáil,	rachaidh	an	tAire	iomchuí	
i gcomhairle leis an gCoimisiún le linn phróiseas ullmhaithe an bhirt reachtaigh.
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Próiseálaí do thabhairt fógra faoi shárú i ndáil le sonraí pearsanta

85. I gcás go dtiocfaidh próiseálaí ar an eolas gur tharla sárú i ndáil le sonraí pearsanta, 
déanfaidh an próiseálaí fógra faoin sárú a thabhairt don rialaitheoir ar thar a cheann atá na 
sonraí á bpróiseáil—

  (a) i scríbhinn, agus

  (b) gan moill mhíchuí.

Fógra faoi shárú i ndáil le sonraí pearsanta a thabhairt don Choimisiún, etc.

86. (1) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go dtarlóidh sárú i ndáil le sonraí pearsanta, déanfaidh an 
rialaitheoir, gan moill mhíchuí agus más indéanta, laistigh de 72 uair an chloig ón tráth 
a dtiocfaidh sé ar an eolas faoin sárú, fógra faoin sárú a thabhairt don Choimisiún.

 (2) I gcás nach ndéanfaidh rialaitheoir fógra gur tharla sárú i ndáil le sonraí pearsanta a 
thabhairt don Choimisiún faoi fho-alt (1) laistigh de 72 uair an chloig ón tráth a dtiocfaidh 
sé ar an eolas faoin sárú, áireoidh an rialaitheoir san fhógra an chúis nár thug sé fógra 
faoi sin.

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás, agus cineál na sonraí pearsanta agus scóip, 
comhthéacs agus críocha na próiseála á gcur i gcuntas, nach dócha go dtiocfaidh priacal 
do chearta agus saoirsí ábhar sonraí as an sárú i ndáil le sonraí pearsanta.

 (4) Beidh ar áireamh i bhfógra faoi fho-alt (1)—

  (a) tuairisc ar an sárú i ndáil le sonraí pearsanta, lena n-áirítear, más féidir, earnálacha 
agus líon, nó neaslíon—

   (i) na n-ábhar sonraí lena mbaineann, agus

   (ii) na dtaifead sonraí pearsanta lena mbaineann,

  (b) tuairisc ar na hiarmhairtí is dócha a ghabhfaidh leis an sárú i ndáil le sonraí pearsanta,

  (c) tuairisc ar na bearta atá déanta ag an rialaitheoir nó a bheartaíonn an rialaitheoir a 
dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar an sárú i ndáil le sonraí pearsanta, lena n-áirítear 
aon bhearta atá déanta nó a bheartaítear a dhéanamh chun maolú a dhéanamh ar na 
héifeachtaí dochracha a d’fhéadfadh a bheith leis, agus

	 	 (d)	 ainm	agus	sonraí	 teagmhála	oifigeach	cosanta	sonraí	an	rialaitheora	(más	ann)	nó	
pointe teagmhála eile.

 (5) I gcás, tráth déanta fógra faoi fho-alt (1), nach féidir le rialaitheoir an uile fhaisnéis a 
áireamh san fhógra agus a shonraítear i bhfo-alt (4) i dtaca leis an sárú lena mbaineann i 
ndáil le sonraí pearsanta, déanfaidh an rialaitheoir—

  (a) an fógra a dhéanamh dá ainneoin sin lena n-áirítear cibé faisnéis is féidir a áireamh 
an tráth sin, agus

  (b) cibé faisnéis a shonraítear i bhfo-alt (4) agus a bheidh gan soláthar a sholáthar don 
Choimisiún gan moill mhíchuí.

 (6) Déanfaidh rialaitheoir taifead mionsonraithe i scríbhinn ar shárú i ndáil le sonraí 
pearsanta a chruthú agus a choimeád, ina n-áireofar tuairisc ar na nithe seo a leanas—
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  (a) an sárú,

  (b) éifeachtaí an tsáraithe, agus

  (c) na bearta atá déanta chun aghaidh a thabhairt ar an sárú, lena n-áirítear aon bhearta 
atá déanta chun maolú a dhéanamh ar na héifeachtaí dochracha a d’fhéadfadh a 
bheith leis.

 (7) Déanfaidh rialaitheoir, i gcás go n-iarrfaidh an Coimisiún air déanamh amhlaidh, cóip de 
thaifead arna chruthú agus arna choimeád faoi fho-alt (6) a sholáthar don Choimisiún.

 (8) I gcás go ngabhfaidh le sárú i ndáil le sonraí pearsanta sonraí pearsanta a bheidh 
tarchurtha—

  (a) ag rialaitheoir sa Stát chuig rialaitheoir i mBallstát eile, nó

  (b) ag rialaitheoir i mBallstát eile chuig rialaitheoir sa Stát,

  déanfaidh an rialaitheoir sa Stát an fhaisnéis a shonraítear i bhfo-alt (4) a sholáthar don 
rialaitheoir sa Bhallstát eile gan moill mhíchuí.

Sárú i ndáil le sonraí pearsanta a chur in iúl don ábhar sonraí

87. (1) Faoi réir fho-ailt (2), (4) agus (7), i gcás go dtarlóidh sárú i ndáil le sonraí pearsanta ar 
dóigh gurb é an toradh a bheidh air mórphriacal do chearta agus saoirsí ábhair sonraí, 
déanfaidh an rialaitheoir, gan moill mhíchuí, fógra a thabhairt don ábhar sonraí lena 
mbaineann an sárú.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás—

  (a) go mbeidh bearta cosanta cuí teicneolaíochta agus eagrúcháin curtha i ngníomh ag 
an rialaitheoir a cuireadh chun feidhme maidir leis na sonraí pearsanta dá ndéanann 
an sárú i ndáil le sonraí pearsanta difear, go háirithe i gcás go bhfágfaidh na bearta 
sin, lena n-áirítear criptiú, go mbeidh na sonraí pearsanta dothuigthe d’aon duine 
nach mbeidh údaraithe rochtain a fháil orthu, nó

  (b) go mbeidh bearta déanta ag an rialaitheoir mar fhreagra ar an sárú i ndáil le sonraí 
pearsanta lena gcinnteofar nach dóigh a thuilleadh go dtiocfaidh ann don mhórphriacal 
do chearta agus saoirsí ábhair sonraí de dheasca an tsáraithe.

 (3) Maidir le fógra faoi fho-alt (1)—

  (a) tabharfar tuairisc ann, i dteanga shoiléir fhollasach, ar chineál an tsáraithe i ndáil le 
sonraí pearsanta lena mbaineann, agus

  (b) beidh ann an fhaisnéis a shonraítear i míreanna (b) go (d) d’alt 86(4) ar a laghad.

 (4) I gcás go ngabhfadh saothar as cuimse le fógra faoi fho-alt (1), déanfaidh an rialaitheoir 
fógra faoin sárú i ndáil le sonraí pearsanta a thabhairt do na hábhair sonraí lena mbaineann 
ar mhodh cumarsáid phoiblí nó, ar mhodh beart eile dá samhail, lena gcinnteofar go 
gcuirfear an sárú i ndáil le sonraí pearsanta in iúl do na hábhair sonraí ar mhodh a bheidh 
chomh héifeachtach céanna.

 (5) Maidir le fógra faoi fho-alt (4)—

  (a) tabharfar tuairisc ann, i dteanga shoiléir fhollasach, ar chineál an tsáraithe i ndáil le 
sonraí pearsanta lena mbaineann, agus
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  (b) beidh ann cibé faisnéis eile is cuí sna himthosca go léir.

 (6) Más rud é—

  (a) go dtabharfaidh rialaitheoir fógra don Choimisiún faoi alt 86 gur tharla sárú i ndáil 
le sonraí pearsanta, agus

  (b) nach mbeidh fógra tugtha ag an rialaitheoir don ábhar sonraí lena mbaineann na 
sonraí pearsanta faoi fho-alt (1) nó (4), de réir mar a bheidh, faoin sárú i ndáil le 
sonraí pearsanta,

  féadfaidh an Coimisiún, tar éis dó breithniú a dhéanamh ar a dhóchúla atá sé go dtiocfadh 
mórphriacal do chearta agus saoirsí ábhair sonraí as an sárú sonraí—

  (i) a cheangal ar an rialaitheoir fógra a thabhairt don ábhar sonraí faoi fho-alt (1) nó (4), 
de réir mar a bheidh, nó

  (ii) a chinneadh go bhfuil feidhm ag fo-alt (2) maidir leis an sárú i ndáil le sonraí 
pearsanta.

 (7) Féadfaidh rialaitheoir, i ndáil le feidhmiú an chirt atá ag ábhar sonraí go dtabharfar fógra 
dó nó di faoi fho-alt (1) faoi shárú i ndáil le sonraí pearsanta, srian a chur le feidhmiú 
an chirt sin i gcás gur beart riachtanach comhréireach i sochaí dhaonlathach é déanamh 
amhlaidh, ag féachaint go cuí do chearta bunúsacha agus leasanna dlisteanacha an ábhair 
sonraí, chun críche a shonraítear in alt 94(2).

	 (8)	 I	 gcás	 go	 gcuirfidh	 rialaitheoir	 srian	 le	 feidhmiú	 an	 chirt	 atá	 ag	 ábhar	 sonraí	 faoi	 
fho-alt (7), beidh feidhm ag fo-ailt (5), (6) agus (7) d’alt 94 i leith an tsriain sin, fairis na 
modhnuithe go léir is gá.

Oifigeach cosanta sonraí

88. (1) Déanfaidh rialaitheoir, seachas—

  (a) cúirt, nó

  (b) údarás breithiúnach neamhspleách eile,

  ag gníomhú ina cháil bhreithiúnach, faoi réir fho-ailt (2) agus (3), duine a cheapadh chun 
na feidhmeanna a shonraítear i bhfo-alt (5) i leith an rialaitheora a chomhlíonadh (dá 
ngairtear	“oifigeach	cosanta	sonraí”	sa	Chuid	seo).

 (2) Féadfaidh dhá rialaitheoir nó níos mó, faoi réir fho-alt (3), ag féachaint dá struchtúr 
eagraíochta	agus	dá	méid,	oifigeach	cosanta	sonraí	aonair	a	cheapadh	chun	na	feidhmeanna	
a shonraítear i bhfo-alt (5) a chomhlíonadh i leith gach ceann de na rialaitheoirí.

	 (3)	 Is	ar	bhonn	na	nithe	seo	a	 leanas	a	dhéanfaidh	 rialaitheoir	oifigeach	cosanta	sonraí	a	
cheapadh—

  (a) an saineolas atá ag an duine ar an dlí agus ar an gcleachtas a bhaineann le cosaint 
sonraí pearsanta, agus

  (b) a chumas nó a cumas na feidhmeanna a shonraítear i bhfo-alt (5), a chomhlíonadh.

	 (4)	 I	gcás	go	gceapfaidh	rialaitheoir	oifigeach	cosanta	sonraí,	déanfaidh	an	rialaitheoir—
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	 	 (a)	 sonraí	 teagmhála	 an	 oifigigh	 cosanta	 sonraí	 a	 fhoilsiú	 nó	 a	 chur	 faoi	 deara	 iad	 a	
fhoilsiú,

	 	 (b)	 a	chur	in	iúl	don	Choimisiún	gur	ceapadh	an	t-oifigeach	cosanta	sonraí	agus	a	shonraí	
teagmhála nó a sonraí teagmhála a sholáthar don Choimisiún,

	 	 (c)	 a	chinntiú,	maidir	leis	an	oifigeach	cosanta	sonraí—

   (i) go dtuairisceoidh sé nó sí go díreach, i ndáil lena fheidhmeanna nó lena 
feidhmeanna faoi fho-alt (5), don leibhéal is airde bainistíochta de chuid an 
rialaitheora,

   (ii) nach bhfaighidh sé nó sí aon treoracha maidir le comhlíonadh na bhfeidhmeanna 
sin, agus

   (iii) go mbeidh baint aige nó aici ar mhodh cuí tráthúil le gach ní a bhaineann le 
cosaint sonraí pearsanta, agus

	 	 (d)	 tacaíocht	a	thabhairt	don	oifigeach	cosanta	sonraí	le	linn	dó	nó	di	a	fheidhmeanna	nó	
a feidhmeanna faoi fho-alt (5) a chomhlíonadh, lena n-áirítear—

   (i) trí na hacmhainní a thabhairt dó nó di a theastóidh uaidh nó uaithi chun na 
feidhmeanna sin a chomhlíonadh,

   (ii) a chinntiú go mbeidh rochtain aige nó aici ar oibríochtaí próiseála arna ndéanamh 
ag an rialaitheoir, agus

   (iii) cúnamh a thabhairt dó nó di i ndáil lena shaineolas nó lena saineolas sa dlí agus 
sa chleachtas a bhaineann le cosaint sonraí pearsanta a choinneáil.

	 (5)	 Áireofar	ar	fheidhmeanna	oifigigh	cosanta	sonraí	na	feidhmeanna	seo	a	leanas:

  (a) na hoibleagáidí atá orthu faoin gCuid seo agus faoi aon dlí eile de chuid an Aontais 
Eorpaigh nó dlí eile de chuid an Stáit a bhaineann le cosaint sonraí pearsanta a chur 
in iúl agus a chur ar a súile don rialaitheoir agus d’fhostaithe an rialaitheora a mbíonn 
próiseáil á déanamh acu;

  (b) faireachán a dhéanamh ar an rialaitheoir do chomhlíonadh na nithe seo a leanas—

   (i) an Chuid seo,

   (ii) aon dlí eile de chuid an Aontais Eorpaigh nó dlí eile de chuid an Stáit a bhaineann 
le cosaint sonraí pearsanta, agus

   (iii) beartais an rialaitheora i ndáil le sonraí pearsanta a chosaint, lena n-áirítear 
freagrachtaí a shannadh sa rialaitheoir i ndáil le sonraí pearsanta a chosaint, 
feasacht a mhéadú agus oiliúint a chur ar an bhfoireann a bhfuil baint acu le 
hoibríochtaí próiseála ina thaobh sin, agus aon ghníomhaíocht iniúchta a 
bhaineann le sonraí pearsanta a chosaint;

  (c) comhairle a sholáthar, i gcás go n-iarrfar air nó uirthi déanamh amhlaidh, i ndáil le 
measúnacht tionchair cosanta sonraí a dhéanamh de réir alt 84, agus faireachán a 
dhéanamh ar aon bhearta arna nglacadh ar scór na measúnachta sin;

  (d) gníomhú mar an pointe teagmhála d’ábhair sonraí maidir le gach ní a bhaineann lena 
sonraí pearsanta a phróiseáil agus lena gcearta a fheidhmiú faoin gCuid seo;
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  (e) comhoibriú leis an gCoimisiún agus gníomhú mar phointe teagmhála don Choimisiún 
maidir le saincheisteanna a bhaineann le próiseáil arna déanamh ag an rialaitheoir, 
lena n-áirítear an rialaitheoir do dhul i gcomhairle leis an gCoimisiún faoi alt 84.

caibidil 4

Cearta ábhair sonraí, agus srianta le cearta ábhair sonraí (Cuid 5)

Cearta i ndáil le cinnteoireacht uathoibrithe (Cuid 5)

89. (1) Faoi réir fho-alt (2), maidir le breith a mbeidh drochéifeacht dhlíthiúil léi d’ábhar sonraí 
nó a dhéanfaidh difear suntasach d’ábhar sonraí, ní ar phróiseáil uathoibrithe, lena 
n-áirítear próifíliú, sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi, agus uirthi sin amháin, a 
bheidh sí bunaithe.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás—

  (a) go n-údaraítear le dlí an Aontais Eorpaigh nó le dlí an Stáit breith a thabhairt bunaithe 
ar phróiseáil uathoibrithe agus uirthi sin amháin agus go bhfuil ar áireamh sa dlí 
lena n-údaraítear amhlaidh cosaintí cuí do chearta agus saoirsí an ábhair sonraí, lena 
n-áirítear ceart an ábhair sonraí uiríll a dhéanamh chuig an rialaitheoir i ndáil leis an 
mbreith, agus

  (b) go mbeidh bearta leordhóthanacha glactha ag an rialaitheoir chun leasanna 
dlisteanacha an ábhair sonraí a chosaint.

 (3) Beidh toirmeasc ar phróifíliú ar dá thoradh a dhéantar idirdhealú i gcoinne duine aonair 
ar bhonn earnáil speisialta sonraí pearsanta.

Ceart chun faisnéise

90. (1) Faoi réir fho-alt (4) agus alt 94, cinnteoidh rialaitheoir go soláthrófar don ábhar sonraí, 
nó, de réir mar is cuí, go gcuirfear ar fáil dó nó di, an fhaisnéis a shonraítear i bhfo-alt 
(2) i ndáil le sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi laistigh de thréimhse réasúnach tar 
éis an dáta a bhfaighidh an rialaitheoir na sonraí pearsanta lena mbaineann, ag féachaint 
do na himthosca ina ndéantar nó ina ndéanfar na sonraí a phróiseáil.

 (2) Is í an fhaisnéis lena mbaineann fo-alt (1):

  (a) céannacht agus sonraí teagmhála an rialaitheora;

	 	 (b)	 sonraí	teagmhála	oifigeach	cosanta	sonraí	an	rialaitheora,	más	infheidhme;

  (c) an chríoch ar chuici a bheartaítear na sonraí pearsanta a phróiseáil nó atá na sonraí 
pearsanta á bpróiseáil;

  (d) faisnéis ina bhfuil mionsonraí faoi cheart an ábhair sonraí a iarraidh ar an rialaitheoir 
go dtabharfar rochtain dó nó di ar na sonraí pearsanta agus go ndéanfar na sonraí 
pearsanta a cheartú nó a léirscriosadh;

  (e) faisnéis ina bhfuil mionsonraí faoi cheart an ábhair sonraí gearán a thaisceadh leis an 
gCoimisiún agus sonraí teagmhála an Choimisiúin;

  (f) i gcásanna aonair ina bhfuil gá le faisnéis bhreise chun a chumasú don ábhar sonraí 
a chearta nó a cearta faoin gCuid seo a fheidhmiú, ag féachaint do na himthosca ina 
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ndéantar nó ina ndéanfar na sonraí pearsanta a phróiseáil, lena n-áirítear an modh 
ar a ndéantar nó ar a ndearnadh na sonraí a bhailiú, aon fhaisnéis den sórt sin lena 
n-áirítear:

   (i) an bonn dlíthiúil atá leis na sonraí lena mbaineann a phróiseáil, lena n-áirítear an 
bonn dlíthiúil atá le haon aistrithe sonraí;

   (ii) an tréimhse a gcoinneofar na sonraí ar a feadh, nó i gcás nach féidir an tréimhse 
sin a chinneadh tráth an fhaisnéis a thabhairt, na critéir a úsáidtear chun an 
tréimhse sin a chinneadh;

   (iii) más infheidhme, gach earnáil d’fhaighteoirí na sonraí.

 (3) Féadfar an fhaisnéis dá dtagraítear i míreanna (a) go (e) d’fho-alt (2) a chur ar fáil don 
ábhar sonraí trína foilsiú ar shuíomh gréasáin an rialaitheora.

 (4) Gan dochar d’alt 94, ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le faisnéis a shonraítear i 
bhfo-alt (2)—

  (a) i gcás go mbeidh an fhaisnéis i seilbh an ábhair sonraí cheana féin, nó

  (b) i gcás, go háirithe i gcás próiseáil chun cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an 
phobail, chun críoch taighde eolaíochta nó staire nó chun críoch staidrimh, nach 
féidir an fhaisnéis a sholáthar nó go ngabhfadh saothar as cuimse lena soláthar.

Ceart rochtana

91. (1) Faoi réir fho-ailt (7), (9) agus (12) agus ailt 93(4)(ii) agus 94, maidir le duine aonair a 
chreideann go bhfuil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi próiseáilte nó á bpróiseáil 
ag rialaitheoir nó thar ceann rialaitheora, má iarann sé nó sí ar an rialaitheoir amhlaidh 
trí fhógra i scríbhinn—

	 	 (a)	 cuirfidh	 an	 rialaitheoir	 in	 iúl	 dó	 nó	 di	 an	 amhlaidh	 go	 bhfuil	 sonraí	 pearsanta	 a	
bhaineann leis nó léi próiseáilte nó á bpróiseáil ag an rialaitheoir nó thar ceann an 
rialaitheora, agus

  (b) i gcás go bhfuil sonraí den sórt sin próiseáilte nó á bpróiseáil amhlaidh, soláthróidh 
an rialaitheoir dó nó di an fhaisnéis seo a leanas: 

   (i) tuairisc ar na nithe seo a leanas—

    (I) críoch na próiseála agus an bonn dlíthiúil atá léi,

    (II) na hearnálacha sonraí pearsanta lena mbaineann,

    (III) na faighteoirí nó na hearnálacha faighteoirí dár nochtadh na sonraí pearsanta 
lena mbaineann, agus

    (IV) an tréimhse a gcoinneofar na sonraí pearsanta ar a feadh, nó i gcás nach 
féidir an tréimhse sin a chinneadh tráth an fhaisnéis a thabhairt, na critéir a 
úsáidtear chun an tréimhse sin a chinneadh;

   (ii) faisnéis ina bhfuil mionsonraí faoi cheart an ábhair sonraí a iarraidh ar an 
rialaitheoir go ndéanfar na sonraí pearsanta lena mbaineann a cheartú nó a 
léirscriosadh;
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   (iii) faisnéis ina bhfuil mionsonraí faoi cheart an ábhair sonraí gearán a thaisceadh 
leis an gCoimisiún agus sonraí teagmhála an Choimisiúin;

   (iv) na sonraí pearsanta lena mbaineann a chur in iúl;

   (v) aon fhaisnéis atá ar fáil maidir le bunadh na sonraí pearsanta lena mbaineann, 
mura mbeadh sé contrártha do leas an phobail an fhaisnéis sin a chur in iúl.

 (2) Tabharfaidh rialaitheoir freagra ar iarraidh arna déanamh faoi fho-alt (1), agus soláthróidh 
sé an fhaisnéis a shonraítear i mír (b) den fho-alt sin don ábhar sonraí a luaithe is féidir 
agus, faoi réir fho-ailt (4) agus (5), in aon chás tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis an 
dáta a ndéanfar an iarraidh.

 (3) Le linn iarraidh a dhéanamh faoi fho-alt (1), déanfaidh an duine aonair a bheidh ag 
déanamh na hiarrata cibé faisnéis a sholáthar don rialaitheoir agus a theastóidh le réasún 
ón rialaitheoir chun céannacht an duine aonair a dheimhniú dó féin agus chun aon sonraí 
pearsanta nó faisnéis iomchuí a aimsiú.

 (4) I gcás go mbeidh amhras réasúnach ag rialaitheoir i dtaobh céannacht duine aonair a 
mbeidh iarraidh á déanamh aige nó aici faoi fho-alt (1) nó, i gcás go dteastóidh faisnéis 
bhreise, le réasún, ó rialaitheoir chun aon sonraí pearsanta iomchuí a aimsiú, féadfaidh 
sé a iarraidh ar an ábhar sonraí cibé faisnéis bhreise a sholáthar a theastóidh chun a 
chéannacht nó a céannacht a dhaingniú nó chun a chumasú dó na sonraí pearsanta nó an 
fhaisnéis sin, de réir mar a bheidh, a aimsiú agus, ní bheidh an tréimhse ama ón tráth a 
ndéanfar iarraidh den sórt sin ar fhaisnéis bhreise go dtí go ndéanfar de réir na hiarrata 
ináirithe chun críocha fho-alt (2).

 (5) I gcás, agus a chasta atá iarraidh arna déanamh faoi fho-alt (1) agus líon na n-iarrataí den 
sórt sin a bheidh faighte ag an rialaitheoir á gcur i gcuntas, gurb é tuairim an Choimisiúin 
go mbeidh tuilleadh ama ag teastáil uaidh chun breithniú a dhéanamh ar an iarraidh, 
féadfaidh sé, aon uair amháin agus laistigh de mhí amháin ó dháta na hiarrata a fháil, an 
tréimhse ama dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a fhadú de cibé tréimhse bhreise nach faide ná 
2 mhí, a shonróidh sé trí fhógra i scríbhinn chuig an duine aonair a bheidh ag déanamh 
na hiarrata.

 (6) Áireofar i bhfógra i scríbhinn dá dtagraítear i bhfo-alt (5) an chúis a bhfuil an rialaitheoir 
den tuairim go dteastaíonn tuilleadh ama uaidh chun an iarraidh arna déanamh faoi 
fho-alt (1) a bhreithniú.

 (7) I gcás go mbeidh ar áireamh i bhfaisnéis a gceanglófaí ar rialaitheoir thairis sin í a 
sholáthar d’ábhar sonraí de bhun fho-alt (1) sonraí pearsanta a bhaineann le duine aonair 
eile agus lena ndéanfaí, nó lena bhféadfaí, céannacht an duine aonair a nochtadh, maidir 
leis an rialaitheoir—

  (a) ní dhéanfaidh sé, faoi réir fho-alt (8), an fhaisnéis arb éard í na sonraí pearsanta sin 
a bhaineann leis an duine aonair eile a sholáthar don ábhar sonraí, agus

  (b) soláthróidh sé achoimre ar na sonraí pearsanta lena mbaineann don ábhar sonraí—

   (i) lena gceadaítear, a mhéid is féidir, don ábhar sonraí a chearta nó a cearta faoin 
gCuid seo a fheidhmiú, agus

   (ii) nach ndéantar, nó nach bhféadfaí, céannacht an duine aonair eile a nochtadh léi.
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 (8) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (7) i gcás, maidir leis an duine aonair lena mbaineann na sonraí 
pearsanta lena ndéanfaí, nó lena bhféadfaí, a chéannacht nó a céannacht a nochtadh, go 
dtoileoidh sé nó sí leis an bhfaisnéis lena mbaineann a sholáthar don ábhar sonraí a 
mbeidh iarraidh á déanamh aige nó aici de bhun fho-alt (1).

 (9) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)—

  (a) i leith sonraí pearsanta a bhaineann leis an ábhar sonraí agus arb éard atá iontu 
tuairim i dtaobh an ábhair sonraí arna cur in iúl ag duine eile ar mhodh rúin nó ar an 
mbonn tuisceana gur ar mhodh rúin a dhéileálfaí léi, nó

  (b) maidir le faisnéis a shonraítear i mír (b)(i)(III) den fho-alt sin a mhéid gur údarás 
poiblí,	a	fhéadfaidh	sonraí	a	fháil	 i	gcomhthéacs	fiosrúchán	áirithe	de	réir	dhlí	an	
Stáit, faighteoir dá dtagraítear sa mhír sin.

 (10) Féadfar a chur i gcuntas i bhfaisnéis arna soláthar de bhun iarraidh faoi fho-alt (1) aon 
leasú ar na sonraí pearsanta lena mbaineann a rinneadh ó fuair an rialaitheoir an iarraidh 
(is leasú a dhéanfaí is cuma cé acu a fuarthas nó nach bhfuarthas an iarraidh) ach ní 
fhéadfar aon leasú eile a chur i gcuntas inti.

 (11) Comhlíonfar na hoibleagáidí a fhorchuirtear le fomhíreanna (iv) agus (v) d’fho-alt (1)
(b) trí chóip den fhaisnéis lena mbaineann a sholáthar don ábhar sonraí i mbuanfhoirm, 
mura rud é—

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

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

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

 (13) Le linn cinneadh a dhéanamh chun críocha fho-alt (12) i dtaobh an bhfuil an tréimhse 
réasúnach a shonraítear san fho-alt sin caite, tabharfar aird ar chineál na sonraí pearsanta, 
ar an gcríoch a bhfuil na sonraí pearsanta á bpróiseáil chuici agus ar a mhinice a athraítear 
na sonraí pearsanta.

 (14) I gcás go ndiúltóidh rialaitheoir, de bhun fho-alt (12), gníomhú ar iarraidh faoi fho-alt 
(1), déanfaidh sé, a luaithe is indéanta, fógra faoi sin a thabhairt don ábhar sonraí i 
scríbhinn.

An ceart go ndéanfar sonraí a cheartú nó a léirscriosadh agus próiseáil a shrianadh

92. (1) I gcás go mbeidh ábhar sonraí den tuairim go bhfuil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó 
léi agus atá míchruinn á bpróiseáil ag rialaitheoir, féadfaidh an t-ábhar sonraí iarraidh i 
scríbhinn a dhéanamh chuig an rialaitheoir chun go ndéanfaidh an rialaitheoir na sonraí 
lena mbaineann a cheartú.

 (2) Déanfaidh rialaitheoir a gheobhaidh iarraidh faoi fho-alt (1), faoi réir fho-ailt (6), (7) 
agus (9) agus alt 93(4)(ii), i gcás gur deimhin leis go bhfuil na sonraí pearsanta lena 
mbaineann an iarraidh míchruinn, na sonraí a cheartú a luaithe is féidir agus in aon chás 
tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis dháta déanta na hiarrata.
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 (3) I gcás go mbeidh ábhar sonraí den tuairim go bhfuil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó 
léi á bpróiseáil ag rialaitheoir—

  (a) ar mhodh lena ndéantar fo-ailt (1) go (6) d’alt 71 nó alt 73(1) a shárú, nó

  (b) is sonraí a gceanglaítear ar an rialaitheoir iad a léirscriosadh de réir oibleagáid 
dhlíthiúil a bhfuil an rialaitheoir faoina réir,

féadfaidh an t-ábhar sonraí iarraidh i scríbhinn a dhéanamh chuig an rialaitheoir chun na 
sonraí lena mbaineann a léirscriosadh.

 (4) Maidir le rialaitheoir a gheobhaidh iarraidh faoi fho-alt (3), déanfaidh sé, faoi réir 
fho-ailt (6), (7) agus (9) agus alt 93(4)(ii), i gcás gur deimhin leis go bhfuil feidhm ag 
mír (a) nó (b) d’fho-alt (3) maidir leis na sonraí pearsanta lena mbaineann an iarraidh, na 
sonraí a léirscriosadh a luaithe is féidir agus in aon chás tráth nach déanaí ná mí amháin 
tar éis dháta déanta na hiarrata.

 (5) Le linn iarraidh a dhéanamh faoi fho-alt (1) nó (3), soláthróidh an t-ábhar sonraí cibé 
faisnéis a theastóidh ón rialaitheoir le réasún—

  (a) chun céannacht an ábhair sonraí a dheimhniú dó féin,

  (b) chun aon sonraí pearsanta iomchuí a aimsiú, agus

  (c) chun a dheimhniú dó féin go bhfuil nó nach bhfuil na sonraí pearsanta lena mbaineann 
míchruinn nó chun an bonn a dheimhniú dó féin ar ar chóir na sonraí a léirscriosadh, 
de réir mar a bheidh.

 (6) I gcás, maidir le rialaitheoir—

  (a) go mbeidh amhras réasúnach aige i dtaobh céannacht duine aonair a mbeidh iarraidh 
á déanamh aige nó aici faoi fho-alt (1) nó (3), nó

  (b) go dteastóidh faisnéis bhreise uaidh le réasún—

   (i) chun aon sonraí pearsanta iomchuí a aimsiú, nó

   (ii) chun a dheimhniú dó féin go bhfuil nó nach bhfuil na sonraí pearsanta lena 
mbaineann míchruinn nó chun an bonn a dheimhniú dó féin ar ar chóir na sonraí 
a léirscriosadh, de réir mar a bheidh,

féadfaidh sé a iarraidh ar an ábhar sonraí cibé faisnéis bhreise a sholáthar a theastóidh 
chun a chéannacht nó a céannacht a dhaingniú nó chun sonraí a aimsiú amhlaidh nó 
chun a dheimhniú dó féin amhlaidh, de réir mar a bheidh, agus ní bheidh an tréimhse 
ama ó iarratas den sórt sin ar fhaisnéis bhreise a dhéanamh go dtí go gcomhlíonfar an 
iarraidh ináirithe chun críocha fho-alt (2) nó (4), de réir mar a bheidh.

 (7) I gcás, agus a chasta atá iarraidh arna déanamh faoi fho-alt (1) nó (3) agus líon na 
n-iarrataí den sórt sin a bheidh faighte ag an rialaitheoir á gcur i gcuntas, gurb é tuairim 
an rialaitheora go mbeidh tuilleadh ama ag teastáil uaidh chun breithniú a dhéanamh ar 
an iarraidh, féadfaidh sé, aon uair amháin agus laistigh de mhí amháin ó dháta na hiarrata 
a fháil, an tréimhse ama dá dtagraítear i bhfo-alt (2) nó (4) a fhadú de cibé tréimhse 
bhreise nach faide ná 2 mhí, a shonróidh sé trí fhógra i scríbhinn chuig an ábhar sonraí a 
bheidh ag déanamh na hiarrata.
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 (8) Áireofar i bhfógra i scríbhinn dá dtagraítear i bhfo-alt (7) an chúis a bhfuil an rialaitheoir 
den tuairim go bhfuil tuilleadh ama ag teastáil uaidh chun breithniú a dhéanamh ar an 
iarraidh arna déanamh faoi fho-alt (1) nó (3), de réir mar a bheidh.

 (9) I gcás go ndéanfaidh ábhar sonraí iarraidh faoi fho-alt (1) nó (3), agus—

  (a) go ndéanfaidh an t-ábhar sonraí cruinneas na sonraí a chonspóid agus nach féidir a 
fhionnadh an bhfuil na sonraí míchruinn amhlaidh, nó

	 	 (b)	 go	mbeidh	gá	leis	na	sonraí	pearsanta	chun	críoch	fianaise	in	imeachtaí	roimh	chúirt	
nó	roimh	bhinse	nó	i	bhfiosrúcháin	oifigiúil	d’fhoirm	eile,

cuirfidh	 an	 rialaitheoir	 srian	 le	 próiseáil	 na	 sonraí	 agus	 ní	 dhéanfaidh	 sé	 na	 sonraí	 a	
cheartú ná a léirscriosadh, de réir mar a bheidh.

 (10) I gcás go ndéanfaidh rialaitheoir—

  (a) iarraidh faoi fho-alt (1) nó (3) a chomhlíonadh, nó

  (b) srian a chur le próiseáil sonraí pearsanta faoi fho-alt (9),

  déanfaidh an rialaitheoir, a luaithe is indéanta, fógra i scríbhinn a thabhairt—

   (i) faoi réir alt 94, don ábhar sonraí lena mbaineann,

   (ii) do gach rialaitheoir óna bhfuarthas na sonraí pearsanta lena mbaineann, agus

   (iii) do gach duine dár nochtadh na sonraí pearsanta lena mbaineann,

  faoin gceartú, faoin léirscriosadh nó faoin srian lena mbaineann, de réir mar a bheidh.

 (11) I gcás go bhfaighidh rialaitheoir iarraidh faoi fho-alt (1) nó (3), agus—

  (a) nach deimhin leis an rialaitheoir, gur chóir, de réir mar a bheidh—

   (i) i ndáil le hiarraidh faoi fho-alt (1), na sonraí pearsanta lena mbaineann an iarraidh 
a cheartú de bhun fho-alt (2), nó

   (ii) i ndáil le hiarraidh faoi fho-alt (3), na sonraí pearsanta lena mbaineann an iarraidh 
a léirscriosadh de bhun fho-alt (4),

    agus

  (b) nach bhfuil feidhm ag fo-alt (9) maidir leis na sonraí,

déanfaidh an rialaitheoir, faoi réir alt 94, a luaithe is indéanta, fógra faoi sin a thabhairt 
don ábhar sonraí i scríbhinn.

 (12) Beidh ar áireamh i bhfógra faoi fho-alt (11)—

  (a) na cúiseanna atá le breith an rialaitheora faoin bhfo-alt sin, agus

  (b) faisnéis a bhaineann le ceart an ábhair sonraí faoi alt 95 a iarraidh ar an gCoimisiún 
dlíthiúlacht na próiseála lena mbaineann a fhíorú.

 (13) I gcás go dtabharfar fógra do dhuine dár nochtadh sonraí pearsanta faoi fho-alt (10) á 
rá—
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  (a) go ndearnadh na sonraí a cheartú nó a léirscriosadh de bhun iarraidh faoi fho-alt (1) 
nó (3), de réir mar a bheidh, nó

  (b) gur cuireadh srian le próiseáil na sonraí faoi fho-alt (9),

ceartóidh	an	duine	nó	léirscriosfaidh	sé	nó	sí,	nó	cuirfidh	sé	nó	sí	srian	le	próiseáil,	de	réir	
mar a bheidh, aon sonraí de na sonraí lena mbaineann a bheidh faoi rialú an duine ar an 
modh céanna, agus go feadh an mhéid chéanna, a rinne an rialaitheoir, a bhfuil an fógra 
á thabhairt aige, na sonraí lena mbaineann a cheartú nó a léirscriosadh nó srian a chur 
lena bpróiseáil.

 (14) I gcás go mbeidh srian curtha ag rialaitheoir le próiseáil sonraí pearsanta de bhun  
fho-alt (9)	agus	go	mbeartóidh	sé	an	srian	sin	a	chur	i	leataobh,	cuirfidh	an	rialaitheoir	an	
t-ábhar sonraí ar an eolas sula gcuirfear an srian i leataobh.

 (15) I gcás go ndéanfaidh rialaitheoir a chuir srian le próiseáil sonraí pearsanta de bhun 
fho-alt (9) an srian sin a chur i leataobh—

  (a) déanfaidh an rialaitheoir, a luaithe is indéanta, fógra faoin srian a bheith curtha i 
leataobh a thabhairt d’aon duine dár tugadh fógra faoi fho-alt (10) faoin srian sin, 
agus

  (b) déanfaidh an duine a mbeidh fógra tugtha dó nó di amhlaidh aon srian le próiseáil 
na sonraí lena mbaineann a cuireadh i ngníomh faoi fho-alt (13) a chur i leataobh, 
ar an modh céanna, agus go feadh an mhéid chéanna, a rinne an rialaitheoir, a bhfuil 
an fógra á thabhairt aige, an srian le próiseáil na sonraí lena mbaineann a chur i 
leataobh.

 (16) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le sonraí pearsanta atá i ráitis ó fhinnéithe.

 (17) Chun críocha an ailt seo, tá sonraí pearsanta míchruinn, i gcás—

  (a) go bhfuil siad mícheart nó míthreorach maidir le haon fhíoras, nó

  (b) go bhfuil siad neamhiomlán ar mhodh ábhartha.

Cumarsáid le hábhar sonraí

93. (1) I gcás go ndéanfaidh rialaitheoir—

  (a) faisnéis a sholáthar nó a chur ar fáil d’ábhar sonraí faoi alt 90,

  (b) faisnéis a sholáthar nó a chur ar fáil d’ábhar sonraí, nó cumarsáid a dhéanamh le 
hábhar sonraí, de bhun iarraidh faoi alt 91 nó 92,

déanfaidh an rialaitheoir gach beart réasúnach chun a chinntiú go ndéanfar an fhaisnéis a 
sholáthar nó a chur ar fáil, nó go ndéanfar an chumarsáid, de réir mar a bheidh, i bhfoirm 
achomair, shothuigthe shorochtana ina n-úsáidfear teanga fhollasach shoiléir.

 (2) Maidir leis an bhfaisnéis nó leis an gcumarsáid, de réir mar a bheidh, dá dtagraítear i 
bhfo-alt (1)—

  (a) soláthrófar í don ábhar sonraí ar mhodh cuí, lena n-áirítear trí mheán leictreonach, 
agus

  (b) i gcás cumarsáid le hábhar sonraí de bhun iarraidh faoi alt 91 nó 92, soláthrófar í, a 
mhéid is féidir, san fhoirm chéanna ina ndearnadh an iarraidh.
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	 (3)	 Ní	fhorchuirfidh	rialaitheoir	muirear	ar	ábhar	sonraí	i	leith	faisnéis	a	sholáthrófar	dó	nó	
di faoi alt 90 nó, faoi réir fho-alt (4)(i), de bhun iarraidh faoi alt 91 nó 92.

 (4) I gcás go ndéanfaidh ábhar sonraí iarraidh chuig rialaitheoir faoi alt 91 nó 92—

  (a) ar follasach go bhfuil sí gan bunús, nó

  (b) atá de chineál iomarcach, ag féachaint don líon iarrataí a bheidh déanta ag an ábhar 
sonraí chuig an rialaitheoir faoi na hailt sin,

  féadfaidh an rialaitheoir—

   (i) táille réasúnach a mhuirearú ar an ábhar sonraí i leith na hiarrata, ag féachaint 
don chostas riaracháin a thabhaigh an rialaitheoir i ndáil leis an iarraidh a 
chomhlíonadh, nó

   (ii) diúltú gníomhú ar an iarraidh.

 (5) I gcás go ndiúltóidh rialaitheoir, de bhun fho-alt (4)(ii), gníomhú ar iarraidh faoi alt 91 
nó 92, déanfaidh sé, a luaithe is indéanta, fógra faoi sin a thabhairt don ábhar sonraí i 
scríbhinn.

 (6) Beidh ar áireamh i bhfógra faoi fho-alt (5)—

  (a) na cúiseanna a bhfuil an rialaitheoir ag diúltú gníomhú ar an iarraidh faoi alt 91 nó 
92, de réir mar a bheidh, de bhun fho-alt (4)(ii), agus

  (b) faisnéis a bhaineann le ceart an ábhair sonraí faoi Chaibidil 3 de Chuid 6 chun gearán 
a thaisceadh leis an gCoimisiún agus sonraí teagmhála an Choimisiúin.

 (7) I gcás, de bhun fho-alt (4)(ii), go ndiúltóidh rialaitheoir gníomhú ar iarraidh arna déanamh 
ag ábhar sonraí chuig an rialaitheoir faoi alt 91 nó 92, is faoin rialaitheoir a bheidh sé a 
thaispeáint gurbh fhollasach go raibh an iarraidh gan bhunús nó go raibh sí de chineál 
iomarcach.

 (8) San alt seo, forléireofar tagairt do “ábhar sonraí” mar thagairt a fholaíonn duine aonair a 
dhéanfaidh iarraidh faoi alt 91(1), is cuma an mbeidh sonraí pearsanta a bhaineann leis 
an duine aonair á bpróiseáil ag an rialaitheoir.

Srianta le cearta ábhair sonraí a fheidhmiú (Cuid 5)

94. (1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh rialaitheoir, i leith sonraí pearsanta a bhfuil sé freagrach 
astu, srian a chur, go hiomlán nó go páirteach, le feidhmiú cirt atá ag ábhar sonraí a 
shonraítear i bhfo-alt (4).

        (2)  Beidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás gur deimhin leis an rialaitheoir gur beart riachtanach 
comhréireach é i sochaí dhaonlathach srian a chur le ceart a fheidhmiú faoin bhfo-alt sin, 
ag féachaint go cuí do chearta bunúsacha agus leasanna dlisteanacha an ábhair sonraí 
chun na gcríoch seo a leanas—

	 	 (a)	 chun	nach	gcuirfear	bac	ar	fhiosrúcháin,	imscrúduithe	nó	nósanna	imeachta	oifigiúla	
nó dlíthiúla,

  (b) chun nach ndéanfar dochar do chosc, brath, imscrúdú nó ionchúiseamh cionta 
coiriúla nó d’fhorghníomhú pionós coiriúil,

  (c) chun slándáil an phobail a chosaint,
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  (d) chun an tslándáil náisiúnta a chosaint, nó

  (e) chun cearta agus saoirsí daoine eile a chosaint.

 (3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), áirítear ar na críocha a shonraítear i míreanna 
(a) go (e) d’fho-alt (2) na nithe seo a leanas:

  (a) cosc, brath nó imscrúdú cionta, gabháil nó ionchúiseamh ciontóirí nó éifeachtacht 
modhanna dleathacha, córas dleathach, pleananna dleathacha nó nósanna imeachta 
dleathacha a úsáidtear chun críocha na nithe réamhráite;

  (b) forfheidhmiú, comhlíonadh nó riaradh aon achtacháin a bhaineann le críoch a 
shonraítear in alt 70(1)(a);

  (c) sábháilteacht an phobail agus sábháilteacht nó slándáil daoine aonair agus maoine a 
chinntiú;

  (d) cothroime imeachtaí coiriúla i gcúirt nó i mbinse eile a chinntiú;

  (e) slándáil na nithe seo a leanas a chinntiú—

   (i) foras pionóis,

   (ii) scoil choinneála leanaí de réir bhrí alt 3 d’Acht na Leanaí, 2001,

   (iii) ionad athchuir arna shainainmniú faoi alt 88 d’Acht na Leanaí, 2001,

   (iv) an Príomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar, nó

   (v) aon chóras cumarsáidí, cibé acu inmheánach nó seachtrach, de chuid an Gharda 
Síochána, Óglaigh na hÉireann, na gCoimisinéirí Ioncaim nó forais pionóis;

  (f) saol, sábháilteacht nó dea-bhail aon duine a chosaint;

  (g) cosc a chur le cion a éascú nó a dhéanamh;

  (h) dochar don tslándáil náisiúnta, do chosaint náisiúnta nó do chaidreamh idirnáisiúnta 
an Stáit, nó lagú ar an gcéanna, a sheachaint;

	 	 (i)	 cosc	nó	lagú	ar	fhiosrúcháin,	imscrúduithe	nó	nósanna	imeachta	oifigiúla	nó	dlíthiúla	
nó ar oibriú na pribhléide dlíthiúla a sheachaint;

  (j) an Coimisiún do chomhlíonadh a fheidhmeanna.

 (4) Is iad cearta ábhair sonraí lena mbaineann fo-alt (1):

  (a) ceart an ábhair sonraí faoi alt 90(1) a mhéid a bhaineann sé le faisnéis a shonraítear 
i bhfo-alt (2)(f) den alt sin;

  (b) cearta an ábhair sonraí faoi mhíreanna (a) agus (b) d’alt 91(1);

  (c) ceart an ábhair sonraí go dtabharfar fógra dó nó di—

   (i) faoi alt 92(10) faoi shrian a bheith curtha le próiseáil sonraí pearsanta faoi fho-alt 
(9) den alt sin, nó

   (ii) faoi alt 92(11) faoi bhreith gan sonraí a cheartú nó a léirscriosadh de bhun 
iarraidh faoi fho-alt (1) nó (3) den alt sin, de réir mar a bheidh.
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 (5) Faoi réir fho-alt (6), i gcás go ndéanfaidh rialaitheoir, de bhun fho-alt (1), srian a chur 
le feidhmiú an chirt atá ag ábhar sonraí a shonraítear i mír (b) nó (c) d’fho-alt (4), 
tabharfaidh an rialaitheoir fógra don ábhar sonraí i scríbhinn—

  (a) faoi shrian a bheith curtha le feidhmiú an chirt sin agus faoi na cúiseanna atá leis an 
srian sin, agus

  (b) faoi cheart an ábhair sonraí—

   (i) faoi alt 95 a iarraidh ar an gCoimisiún dlíthiúlacht na próiseála lena mbaineann 
a fhíorú, nó

   (ii) faoi alt 128 leigheas breithiúnach a lorg i ndáil leis an srian sin.

 (6) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (5) i gcás go mbeadh sé contrártha do chríoch a shonraítear i 
bhfo-alt (2) fógra a thabhairt don ábhar sonraí de réir an fho-ailt sin i dtaobh na nithe a 
shonraítear ann.

 (7) I gcás go ndéanfaidh rialaitheoir, de bhun fho-alt (1), srian a chur le feidhmiú an chirt atá 
ag ábhar sonraí a shonraítear i mír (b) nó (c) d’fho-alt (4), déanfaidh an rialaitheoir—

  (a) taifead i scríbhinn a chruthú agus a choimeád ar an mbonn fíorasach nó dlíthiúil atá 
leis an mbreith chun an ceart lena mbaineann a shrianadh amhlaidh, agus

  (b) taifead den sórt sin a chur ar fáil don Choimisiún, má iarrann an Coimisiún air 
amhlaidh.

 (8) Féadfar rialacháin a dhéanamh ina sonrófar, maidir le hearnáil próiseála, gur earnáil 
próiseála í ar ina leith a fhéadfar, de réir fho-alt (2), feidhmiú na gceart a shonraítear i 
bhfo-alt (4) a shrianadh faoi fho-alt (1).

 (9) Féadfaidh na daoine seo a leanas rialacháin faoi fho-alt (8) a dhéanamh—

  (a) an tAire, tar éis dul i gcomhairle le cibé Aire eile den Rialtas is cuí leis nó léi agus 
leis an gCoimisiún, nó

  (b) aon Aire eile den Rialtas tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, le cibé Aire eile den 
Rialtas is cuí leis nó léi agus leis an gCoimisiún.

 (10) Beidh aird ag an Aire den Rialtas a dhéanfaidh rialacháin faoi fho-alt (8) ar na nithe seo 
a leanas—

  (a) cineál, scóip agus críocha na hearnála próiseála lena mbaineann,

  (b) an amhlaidh, ag féachaint do na nithe dá dtagraítear i mír (a), gur srian lena 
mbainfeadh fo-alt (2) an srian lena mbaineann, agus

  (c) aon phriacail a eascróidh i dtaca le cearta agus saoirsí ábhar sonraí.

 (11) Maidir le rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo—

  (a) déanfar éirim an chirt go gcosnófar sonraí a urramú leo agus leasanna an ábhair 
sonraí a chosaint leo, agus

  (b) ní dhéanfar feidhmiú na gceart atá ag ábhair sonraí a shrianadh leo ach amháin a 
mhéid gur gá agus gur comhréireach sin maidir leis an aidhm a bhféachtar lena baint 
amach.

cd.5 a.94



90

[2018.][Uimh. 7.]
  

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018.
  

 (12) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “foras pionóis”—

  (a) áit a bhfuil feidhm ag Achtanna na bPríosún, 1826 go 2015, maidir léi, nó

  (b) príosún míleata nó beairic coinneála de réir bhrí an Achta Cosanta, 1954, i ngach cás 
acu.

Feidhmiú indíreach ceart agus fíorú ag an gCoimisiún

95. (1) I gcás, maidir le duine aonair—

  (a) gurb eol dó nó di, tar éis fógra a bheith tugtha dó nó di faoi alt 94(5), gur chuir 
rialaitheoir srian le feidhmiú a cheart nó a ceart de bhun alt 94, nó

  (b) go gcreideann sé nó sí gur cuireadh srian amhlaidh le feidhmiú a cheart nó a ceart 
agus nár tugadh fógra dó nó di faoin srian sin de bhua oibriú fho-alt (6) den alt sin,

  féadfaidh an duine aonair iarraidh a dhéanamh i scríbhinn chuig an gCoimisiún chun a 
fhíorú an bhfuil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi á bpróiseáil ag an rialaitheoir 
agus má tá, an bhfuil an phróiseáil de réir na Coda seo.

 (2) I gcás go bhfaighidh an Coimisiún iarraidh faoi fho-alt (1), féadfaidh sé cibé bearta a 
dhéanamh is dealraitheach dó is cuí, lena n-áirítear a chumhachtaí a fheidhmiú faoi alt 
132.

 (3) Déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó na bearta dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a dhéanamh, 
a chur in iúl don duine aonair a mbeidh an iarraidh á déanamh aige nó aici faoi fho-alt 
(1)—

  (a) go ndearna an Coimisiún gach fíorú nó athbhreithniú is gá, agus

  (b) go bhfuil de cheart aige nó aici leigheas breithiúnach a lorg faoi alt 128.

 (4) Ní cheanglófar le haon ní san alt seo ar an gCoimisiún a nochtadh d’ábhar sonraí cibé acu 
a phróiseáil nó nár phróiseáil rialaitheoir, nó atá nó nach bhfuil rialaitheoir ag próiseáil, 
sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi.

caibidil 5

Aistrithe sonraí pearsanta chuig tríú tíortha nó chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta

Aistriú chuig tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta

96. (1) Ní dhéanfar sonraí pearsanta a aistriú chuig tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta, faoi 
réir alt 100, mura rud é—

  (a) go mbeidh gá leis an aistriú chun críche a shonraítear in alt 70(1)(a),

  (b) go mbeidh na sonraí pearsanta le haistriú chuig rialaitheoir i dtríú tír nó chuig 
eagraíocht idirnáisiúnta is údarás atá inniúil chun na gcríoch a shonraítear in alt 
70(1)(a),

  (c) i gcás go mbeidh na sonraí pearsanta tarchurtha chuig an rialaitheoir a mbeidh an 
t-aistriú á dhéanamh aige nó curtha ar fáil dó nó di ó rialaitheoir i mBallstát eile, faoi 
réir fho-alt (2), go mbeidh a údarú tugtha roimh ré ag an rialaitheoir sa Bhallstát eile 
nó ag rialaitheoir iomchuí eile sa stát sin maidir leis an aistriú,
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  (d) go mbeidh feidhm ag alt 97, 98 nó 99, agus

  (e) go mbeidh an t-aistriú faoi réir coinníoll nach ndéanfar aistriú ina dhiaidh sin chuig 
tríú tír eile nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta ón tríú tír nó ón eagraíocht idirnáisiúnta a 
mbeidh na sonraí á n-aistriú chuici ag an rialaitheoir ach amháin i gcás go n-údaróidh 
an rialaitheoir an t-aistriú ina dhiaidh sin, tar éis dó na himthosca iomchuí go léir a 
chur i gcuntas go cuí, lena n-áirítear—

   (i) tromchúis aon chiona choiriúil lena mbaineann na sonraí,

   (ii) an chríoch ar chuici a tarchuireadh na sonraí i dtosach, agus

   (iii) an leibhéal cosanta do shonraí pearsanta sa tríú tír nó san eagraíocht idirnáisiúnta 
a mbeidh na sonraí le haistriú ar aghaidh chuici.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)(c) i gcás—

  (a) gur gá na sonraí pearsanta lena mbaineann a aistriú chun bagairt láithreach thromaí 
ar na nithe seo a leanas a chosc—

   (i) slándáil an phobail i mBallstát nó i dtríú tír, nó

   (ii) leasanna riachtanacha Ballstáit,

   agus

  (b) nach féidir údarú faoin bhfo-alt sin (1)(c) a fháil i dtráth cuí.

 (3) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (2) agus go n-aistreofar sonraí pearsanta chuig tríú 
tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta gan údarú ón rialaitheoir sa Bhallstát eile a rinne 
na sonraí pearsanta a tharchur nó a chur ar fáil, déanfaidh an rialaitheoir a mbeidh an 
t-aistriú á dhéanamh aige nó a mbeidh an t-aistriú á dhéanamh thar a cheann, an t-aistriú 
a chur in iúl don rialaitheoir sa Bhallstát eile gan mhoill.

 (4) Gan dochar do ghinearáltacht alt 71, ní aistreoidh próiseálaí sonraí pearsanta chuig tríú 
tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta, nó chuig faighteoir i dtríú tír, faoin gCaibidil seo 
mura dtabharfaidh an rialaitheoir treoir dó go sainráite i scríbhinn déanamh amhlaidh.

Breith leordhóthanachta

97. (1) Féadfar, faoi réir fho-alt (2), sonraí pearsanta a aistriú de réir alt 96(1) chuig tríú tír nó 
chuig eagraíocht idirnáisiúnta i gcás go mbeidh breith tugtha ag an gCoimisiún Eorpach 
faoi Airteagal 36 den Treoir go gcinntíonn an tríú tír nó an eagraíocht idirnáisiúnta, de 
réir mar a bheidh, leibhéal leordhóthanach cosanta i leith sonraí pearsanta.

 (2) I gcás go mbeidh breith tugtha ag an gCoimisiún Eorpach faoi Airteagal 36 den Treoir a 
bhaineann le críoch shonraithe laistigh de thríú tír nó le hearnáil shonraithe i dtríú tír, ní 
ceadmhach sonraí pearsanta a aistriú faoi fho-alt (1) ach chuig rialaitheoir sa chríoch nó 
san earnáil shonraithe, de réir mar a bheidh.

Aistriú faoi réir cosaintí cuí

98. (1) Féadfar sonraí pearsanta a aistriú de réir alt 96(1) chuig tríú tír, chuig críoch nó earnáil 
dá cuid, nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta, ar ina leith nach mbeidh breith tugtha ag an 
gCoimisiún Eorpach faoi Airteagal 36 den Treoir go gcintíonn an tríú tír, an chríoch 
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nó an earnáil dá cuid, nó an eagraíocht idirnáisiúnta, de réir mar a bheidh, leibhéal 
leordhóthanach cosanta i leith sonraí pearsanta, i gcás—

  (a) gurb ann d’ionstraim ar ceangal dlí í a bhaineann leis an aistriú agus lena gcinntítear 
cosaintí cuí maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil, nó

  (b) maidir leis an rialaitheoir a mbeidh na sonraí pearsanta á n-aistriú aige, nó a mbeidh 
na sonraí pearsanta á n-aistriú thar a cheann—

   (i) go mbeidh sé tar éis measúnú a dhéanamh ar na himthosca go léir a bhaineann 
leis an aistriú, agus

   (ii) gur deimhin leis gurb ann do chosaintí cuí maidir leis na sonraí pearsanta a 
chosaint.

 (2) I gcás go n-aistreofar sonraí pearsanta chuig tríú tír, chuig críoch nó earnáil dá cuid, nó 
chuig eagraíocht idirnáisiúnta de bhun fho-alt (1)(b), déanfaidh an rialaitheoir a mbeidh 
na sonraí pearsanta á n-aistriú aige, nó a mbeidh na sonraí pearsanta á n-aistriú thar a 
cheann—

  (a) gach earnáil d’aistrithe den sórt sin a chur in iúl don Choimisiún, agus

  (b) taifead i scríbhinn ar gach aistriú den sórt sin a chruthú agus a choimeád ina mbeidh 
na nithe seo a leanas, ar a laghad:

   (i) mionsonraí na sonraí pearsanta a aistríodh;

   (ii) dáta agus am an aistrithe;

   (iii) faisnéis faoin rialaitheoir sa tríú tír nó faoin eagraíocht idirnáisiúnta chuig ar 
aistríodh na sonraí;

   (iv) na cúiseanna a ndearnadh an t-aistriú.

 (3) Déanfaidh rialaitheoir taifead arna chruthú agus arna choimeád de bhun fho-alt (2)(b) a 
chur ar fáil don Choimisiún lena iniúchadh, ar an gCoimisiún do dhéanamh iarraidh ina 
thaobh sin.

Maoluithe le haghaidh cúinsí áirithe

99. (1) I gcás nach mbeidh feidhm ag alt 97 nó 98 i ndáil le haistriú sonraí pearsanta chuig 
tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta, féadfar sonraí pearsanta a aistriú de réir alt 
96(1) chuig an tríú tír nó chuig an eagraíocht idirnáisiúnta, i gcás go mbeidh gá leis an 
aistriú—

  (a) chun leasanna ríthábhachtacha an ábhair sonraí nó duine aonair eile a chosaint,

  (b) chun leasanna dlisteanacha ábhair sonraí a chosaint,

  (c) chun bagairt láithreach thromaí ar shlándáil an phobail i mBallstát nó i dtríú tír a 
chosc,

  (d) faoi réir fho-alt (2), i gcás áirithe, chun críche a shonraítear in alt 70(1)(a), nó

  (e) faoi réir fho-alt (2), i gcás áirithe, chun éilimh dhlíthiúla a bhaineann le críoch a 
shonraítear in alt 70(1)(a) a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint.
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 (2) Ní bheidh feidhm ag míreanna (d) agus (e) d’fho-alt (1) i gcás go mbeidh an rialaitheoir 
a mbeidh na sonraí pearsanta á n-aistriú aige, nó a mbeidh na sonraí pearsanta á n-aistriú 
thar a cheann, den tuairim go bhfuil sáraíocht ag cearta agus saoirsí an ábhair sonraí ar 
leas an phobail san aistriú lena mbaineann.

 (3) I gcás go n-aistreofar sonraí pearsanta chuig tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta de 
bhun fho-alt (1), déanfaidh an rialaitheoir a mbeidh na sonraí pearsanta á n-aistriú aige, 
nó a mbeidh na sonraí pearsanta á n-aistriú thar a cheann, taifead i scríbhinn ar gach 
aistriú den sórt sin a chruthú agus a choimeád ina mbeidh na nithe seo a leanas, ar a 
laghad:

  (a) mionsonraí na sonraí pearsanta a aistríodh;

  (b) dáta agus am an aistrithe;

  (c) faisnéis faoin rialaitheoir sa tríú tír nó faoin eagraíocht idirnáisiúnta chuig ar aistríodh 
na sonraí;

  (d) na cúiseanna a ndearnadh an t-aistriú.

 (4) Déanfaidh rialaitheoir taifead arna chruthú agus arna choimeád de bhun fho-alt (3) a 
chur ar fáil don Choimisiún lena iniúchadh ar an gCoimisiún do dhéanamh iarraidh ina 
thaobh sin.

Aistriú chuig faighteoir i dtríú tír

100. (1) D’ainneoin alt 96(1)(b) agus fhorálacha aon chomhaontaithe idirnáisiúnta iomchuí, 
féadfaidh rialaitheoir, i gcás áirithe, sonraí pearsanta a aistriú go díreach chuig faighteoir 
atá suite i dtríú tír nach rialaitheoir ná eagraíocht dá dtagraítear in alt 96(1)(b) é, i gcás 
go ndéanfar forálacha iomchuí na Coda seo a chomhlíonadh agus gach ceann de na 
coinníollacha seo a leanas a chomhall—

  (a) go mbeidh gá leis an aistriú chun feidhm de chuid an rialaitheora, a bheidh ag 
déanamh an aistrithe, a chomhlíonadh faoi dhlí an Aontais Eorpaigh nó faoi dhlí an 
Stáit chun críche a shonraítear in alt 70(1)(a);

  (b) gur ar mhaithe le leas an phobail an t-aistriú;

  (c) gur deimhin leis an rialaitheoir nach bhfuil sáraíocht ag cearta agus saoirsí bunúsacha 
an ábhair sonraí ar leas an phobail a fhágann go bhfuil gá leis an aistriú sa chás 
áirithe;

  (d) gur deimhin leis an rialaitheoir go mbeadh sé neamhéifeachtach nó míchuí na sonraí 
a aistriú chuig údarás sa tríú tír atá inniúil chun na gcríoch a shonraítear in alt 70(1)
(a), ag féachaint don chríoch ar chuici atá na sonraí á n-aistriú, go háirithe i gcás 
nach bhféadfaí an t-aistriú a dhéanamh chuig údarás den sórt sin in am chun críoch 
an aistrithe a bhaint amach.

 (2) Déanfaidh rialaitheoir, le linn sonraí pearsanta a aistriú chuig faighteoir de bhun fho-alt 
(1)—

  (a) an chríoch a shonrú don fhaighteoir ar chuici a fhéadfaidh an faighteoir na sonraí a 
phróiseáil, agus
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  (b) a chur in iúl don fhaighteoir nach ceadmhach don fhaighteoir na sonraí a phróiseáil 
ach chun na críche sonraithe, agus chuici sin amháin, agus ansin sa mhéid amháin, 
go mbeidh gá leis an bpróiseáil sin chun na críche sin.

 (3) I gcás go n-aistreoidh rialaitheoir sonraí pearsanta chuig faighteoir de bhun fho-alt (1), 
déanfaidh an rialaitheoir—

  (a) fógra faoin aistriú a thabhairt, gan moill mhíchuí, don údarás iomchuí sa tríú tír 
atá inniúil chun na críche ar chuici a bheidh na sonraí á n-aistriú, mura mbeadh sé 
neamhéifeachtach nó míchuí déanamh amhlaidh, ag féachaint don chríoch ar chuici 
a bheidh na sonraí á n-aistriú,

  (b) fógra a thabhairt don Choimisiún faoin aistriú, agus

  (c) taifead i scríbhinn ar an aistriú a chruthú agus a choimeád ina mbeidh an fhaisnéis 
seo a leanas, ar a laghad:

   (i) mionsonraí na sonraí pearsanta a aistríodh;

   (ii) dáta agus am an aistrithe;

   (iii) céannacht an fhaighteora;

   (iv) an chúis ar aistríodh na sonraí.

 (4) Déanfaidh rialaitheoir taifead arna chruthú agus arna choimeád de bhun fho-alt (3)(c) a 
chur ar fáil don Choimisiún lena iniúchadh ar an gCoimisiún do dhéanamh iarraidh ina 
thaobh sin.

 (5) San alt seo—

ciallaíonn “rialaitheoir” rialaitheoir is údarás inniúil a shonraítear i mír (a) den mhíniú ar 
“údarás inniúil” in alt 69;

ciallaíonn “comhaontú idirnáisiúnta iomchuí” comhaontú idirnáisiúnta—

  (a) ar páirtithe ann an Stát agus an tríú tír ina bhfuil an faighteoir suite, agus

  (b) a bhaineann le comhar breithiúnach i nithe coiriúla nó le comhar póilíní.

caibidil 6

Údarás maoirseachta neamhspleách

Feidhmeanna an Choimisiúin faoi Chuid 5

101. (1) Faoi réir fho-alt (2), is iad feidhmeanna an Choimisiúin faoin gCuid seo—

  (a) faireachán agus forfheidhmiú a dhéanamh ar chur chun feidhme na Coda seo agus 
rialachán a dhéanfar fúithi,

  (b) feasacht agus tuiscint an phobail ar na priacail, na rialacha, na cosaintí agus na cearta 
i ndáil le próiseáil a chur chun cinn,

  (c) comhairle a thabhairt, ar iarraidh a fháil ón gcomhlacht lena mbaineann, do Thithe 
an Oireachtais, don Rialtas agus do na húdaráis phoiblí i dtaobh bearta reachtacha 
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agus riaracháin a bhaineann le cearta agus saoirsí daoine aonair a chosaint maidir le 
próiseáil,

  (d) feasacht rialaitheoirí agus próiseálaithe ar a gcuid oibleagáidí faoin gCuid seo agus 
faoin Treoir a chur chun cinn,

  (e) faisnéis a sholáthar d’ábhair sonraí, ar iarraidh a fháil uathu, maidir lena gcearta 
faoin gCuid seo agus faoin Treoir a fheidhmiú agus, más cuí, comhoibriú le húdaráis 
maoirseachta Ballstát eile chun na críche sin,

  (f) gearáin arna dtaisceadh ag ábhar sonraí, nó thar ceann ábhar sonraí, faoi Chaibidil 3 
de Chuid 6, a láimhseáil de réir na Coda sin,

  (g) scrúdú a dhéanamh ar dhleathacht próiseála de bhun alt 95 agus toradh an scrúdaithe 
nó na cúiseanna nach ndearnadh an scrúdú a chur in iúl don ábhar sonraí laistigh de 
thréimhse réasúnach,

  (h) comhoibriú le húdaráis maoirseachta eile, agus cúnamh frithpháirteach a sholáthar 
d’údaráis maoirseachta eile, de réir alt 103 agus Chaibidil VII den Treoir d’fhonn 
feidhm agus forfheidhmiú na Treorach ar bhonn comhréireach a chinntiú,

  (i) imscrúduithe a sheoladh, dá dheoin féin nó ar bhonn faisnéis a gheobhaidh sé ó údarás 
maoirseachta eile nó ó údarás poiblí eile, de réir Chuid 6, ar chur chun feidhme na 
Coda seo,

  (j) faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí iomchuí, a mhéid a mbíonn tionchar acu ar 
chosaint sonraí pearsanta, agus go háirithe ar fhorbairt teicneolaíochtaí faisnéise 
agus cumarsáide,

  (k) comhairle a sholáthar do rialaitheoir nó do phróiseálaí, de réir mar a bheidh, de bhun 
alt 84, agus

  (l) rannchuidiú le gníomhaíochtaí an Bhoird Eorpaigh um Chosaint Sonraí.

 (2) Ní bheidh an Coimisiún inniúil chun maoirsiú a dhéanamh ar oibríochtaí próiseála sonraí 
na gcúirteanna le linn dóibh gníomhú ina gcáil bhreithiúnach.

 (3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), ní dhéanfaidh an Coimisiún táille a mhuirearú ar ábhar 
sonraí	ná	ar	oifigeach	cosanta	sonraí	i	leith	comhlíonadh	a	fheidhmeanna	aige	faoin	alt	
seo.

 (4) I gcás gur follasach go bhfuil iarraidh dá dtagraítear in Airteagal 46(4) den Treoir gan 
bhunús nó iomarcach, féadfaidh an Coimisiún—

  (a) táille réasúnach a mhuirearú ar an duine a rinne an iarraidh, bunaithe ar a chostais 
riaracháin, nó

  (b) diúltú gníomhú ar an iarraidh.

 (5) Is faoin gCoimisiún a bheidh sé a thaispeáint gur follasach go bhfuil iarraidh dá dtagraítear 
i bhfo-alt (4) gan bhunús nó iomarcach.

 (6) San alt seo, folaíonn “iomarcach”, go háirithe, athiarrthach.

 (7) Chun críocha an ailt seo, is iarraidh athiarrthach iarraidh i gcás gurb ionann í, go 
substaintiúil, agus iarraidh arna déanamh roimhe sin ag an duine céanna, nó thar ceann 
an duine chéanna, agus a mbeifear tar éis déileáil léi faoin gCuid seo.
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Cumhacht an Choimisiúin chun comhairle agus tuairimí a thabhairt

102. Beidh ag an gCoimisiún an chumhacht chun tuairimí a thabhairt maidir le nithe a bhaineann 
le cosaint sonraí pearsanta—

  (a) ar a thionscnamh féin nó ar iarraidh a fháil ón gcomhlacht lena mbaineann, do Thithe 
an Oireachtais, don Rialtas, d’údaráis phoiblí agus do chomhlachtaí poiblí, agus

  (b) ar a thionscnamh féin, don phobal.

Cúnamh frithpháirteach

103. (1) Déanfaidh an Coimisiún, chun na gcríoch dá dtagraítear in alt 101(1)(h)—

  (a) de réir na Caibidle seo, cúnamh frithpháirteach a sholáthar d’údaráis maoirseachta 
eile, agus

  (b) bearta a chur ar bun i gcomhair comhar éifeachtach leis na húdaráis sin.

 (2) Déanfaidh an Coimisiún, nuair a gheobhaidh sé iarraidh ó údarás maoirseachta eile 
(“údarás maoirseachta iarrthach”)—

  (a) gan moill mhíchuí agus tráth nach déanaí ná aon mhí amháin tar éis an iarraidh a 
fháil, gach beart cuí a mbeidh gá leis chun freagra a thabhairt ar an iarraidh, agus

  (b) torthaí na hiarrata, nó an dul chun cinn atá déanta mar fhreagra ar an iarraidh, a chur 
in iúl don údarás maoirseachta iarrthach.

 (3) Folaíonn na bearta dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) an Coimisiún d’fheidhmiú a 
chumhachtaí faoi Chaibidlí 3, 4 agus 5 de Chuid 6.

 (4) (a) Ní dhiúltóidh an Coimisiún déanamh de réir iarrata mura rud é—

   (i) nach bhfuil sé freagrach faoin Treoir as ábhar na hiarrata nó as na bearta a iarrfar 
air a dhéanamh, nó

   (ii) go sárófaí dlí an Stáit nó an Aontais Eorpaigh dá ndéanfaí de réir na hiarrata.

  (b) Déanfaidh an Coimisiún na cúiseanna a bhí lena dhiúltú faoi mhír (a) a sholáthar don 
údarás maoirseachta iarrthach lena mbaineann.

 (5) I gcás go mbeidh faiséis á soláthar ag an gCoimisiún d’údarás maoirseachta iarrthach 
mar fhreagra ar iarraidh, déanfaidh sé amhlaidh, a mhéid is indéanta, agus de réir aon 
ghníomhartha forfheidhmitheacha lena mbaineann Airteagal 50(8) den Treoir—

  (a) trí mheán leictreonach, agus

  (b) trí fhormáid chaighdeánaithe, más ann, a úsáid.

 (6) Gan dochar d’fho-alt (7), ní dhéanfaidh an Coimisiún táille a mhuirearú i leith aon 
ghníomh a dhéanfar mar fhreagra ar iarraidh ar chúnamh frithpháirteach.

 (7) Féadfaidh an Coimisiún comhaontú a dhéanamh le húdaráis maoirseachta eile maidir 
le rialacha chun go slánóidh siad a chéile ar chaiteachas áirithe a eascróidh as cúnamh 
frithpháirteach a sholáthar in imthosca eisceachtúla.

 (8) San alt seo agus in alt 104—
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  folaíonn “cúnamh frithpháirteach”—

  (a) freagra a thabhairt ar iarrataí ar fhaisnéis, agus

  (b) bearta maoirseachta a ghabháil de láimh, ar nós iniúchtaí nó imscrúduithe faoi Chuid 
6 nó comhchomhairliúcháin a dhéanamh;

  ciallaíonn “iarraidh” iarraidh ar chúnamh frithpháirteach dá dtagraítear in Airteagal 50 
den Treoir.

Iarrataí ón gCoimisiún ar chúnamh frithpháirteach

104. (1) Maidir le hiarraidh ón gCoimisiún chuig údarás maoirseachta eile, beidh inti gach 
faisnéis is gá chun críche na hiarrata, lena n-áireofar críoch na hiarrata agus na cúiseanna 
atá léi.

	 (2)	 Ní	 úsáidfidh	 an	 Coimisiún	 faisnéis	 a	 gheobhaidh	 sé	 ó	 údarás	maoirseachta	 eile	mar	
fhreagra ar iarraidh ach amháin chun na críche ar chuici a iarradh í.

CUID 6

an Rialachán maidiR le cosaint sonRaí agus an tReoiR a 
FhoRFheidhmiú

caibidil 1

Réamhráiteach

Léiriú (Cuid 6)

105. (1) Sa Chuid seo—

  ciallaíonn “gearán” gearán de réir bhrí Chaibidil 2 nó 3;

  ciallaíonn “imscrúdú” imscrúdú faoi Chaibidil 5;

  tá le “tuarascáil ar imscrúdú” an bhrí a shanntar dó le halt 139;

  ciallaíonn “achtachán iomchuí”—

  (a) an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) foráil den Acht seo, nó rialachán faoin Acht seo, lena dtugtar tuilleadh éifeachta don 
Rialachán maidir le Cosaint Sonraí;

  ciallaíonn “foráil iomchuí” foráil den Acht seo, nó rialachán faoin Acht seo, lena dtugtar 
éifeacht don Treoir.

 (2) Aon tagairt sa Chuid seo (seachas i gCaibidil 2) do rialaitheoir nó do phróiseálaí,  
folaíonn sí tagairt do rialaitheoir nó do phróiseálaí, de réir mar a bheidh, de réir bhrí 
Chuid 5.

 (3) I gcás gur rialaitheoir duine de bhua é nó í a bheith ina ábhar nó ina hábhar do  
shainainmniú faoi fho-alt (1) nó (2) d’alt 3—
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  (a) aon tagairt in ailt 117, 128 agus 135(10) do rialaitheoir, measfar gur tagairt don 
údarás iomchuí, nó don Aire, a rinne an sainainmniú, agus nach don duine í, agus

  (b) aon tagairt in ailt 132(6) agus 133(10) do rialaitheoir, measfar nach bhfolaíonn sí 
tagairt don duine.

	 (4)	 Aon	tagairt	sa	Chuid	seo	d’fhaisnéis	arna	fáil	i	bhfiosrúchán	(de	réir	bhrí	alt 110 nó 123), 
forléireofar í mar thagairt a fholaíonn, más infheidhme—

  (a) tuarascáil ar imscrúdú arna hullmhú i gcúrsa an fhiosrúcháin, agus aon aighneachtaí 
atá i gceangal leis an tuarascáil, agus

  (b) aon fhaisnéis bhreise arna fáil ag an gCoimisiún, i gcúrsa an fhiosrúcháin, faoi alt 
140(2).

Doiciméid a sheirbheáil (Cuid 6)

106. (1) Faoi réir alt 116(4)(a), déanfar fógra nó doiciméad eile a cheanglaítear a sheirbheáil ar 
dhuine nó a thabhairt dó nó di faoin gCuid seo a dhíriú chuig an duine lena mbaineann 
faoina ainm nó faoina hainm, agus déanfar é a sheirbheáil amhlaidh ar an duine nó a 
thabhairt amhlaidh dó nó di ar cheann amháin de na slite seo a leanas:

  (a) trína sheachadadh ar an duine;

  (b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine nó ag a seolann sé nó 
sí gnó nó, i gcás go mbeidh seoladh le haghaidh seirbheála tugtha, ag an seoladh sin;

  (c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha, nó le haon chineál eile seirbhíse 
seachadta taifeadta, chuig an seoladh dá dtagraítear i mír (b); nó

  (d) trí mheán leictreonach, i gcás ina mbeidh fógra i scríbhinn tugtha ag an duine don 
duine a bhfuil an fógra nó an doiciméad lena mbaineann á sheirbheáil nó á thabhairt 
aige nó aici, á rá go dtoilíonn sé nó sí leis an bhfógra nó leis an doiciméad (nó le fógraí 
nó le doiciméid d’aicme lena mbaineann an fógra nó an doiciméad) a sheirbheáil air 
nó uirthi, nó a thabhairt dó nó di, ar an modh sin.

 (2) Chun críocha an ailt seo, measfar gnáthchónaí a bheith ar chuideachta de réir bhrí 
Acht	2014	ag	a	hoifig	chláraithe,	agus	measfar	gnáthchónaí	a	bheith	ar	gach	comhlacht	
corpraithe	eile	agus	ar	gach	comhlacht	neamhchorpraithe	daoine	ag	a	phríomhoifig	nó	
ag a áit ghnó.

caibidil 2

An Rialachán maidir le Cosaint Sonraí a Fhorfheidhmiú

Léiriú (Caibidil 2)

107. Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “gearánach” ábhar sonraí a thaisceann gearán nó, de réir mar a bheidh, comhlacht, 
eagraíocht nó comhlachas neamhbhrabúis a dhéanann, de réir Airteagal 80(1), gearán a 
thaisceadh thar ceann ábhar sonraí;
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ciallaíonn “gearán” gearán arna thaisceadh de bhun Airteagal 77(1) nó de réir Airteagal 
80(1), agus measfar go bhfolaíonn sé gearán arna thaisceadh amhlaidh ag ábhar sonraí, nó 
thar ceann ábhar sonraí, i gcás—

  (a) go measann an t-ábhar sonraí gur sárú ar achtachán iomchuí atá i bpróiseáil na sonraí 
pearsanta a bhaineann leis nó léi, agus

  (b) gurb é an Coimisiún an t-údarás maoirseachta inniúil i leith an ghearáin;

ciallaíonn “cumhacht cheartaitheach” cumhacht a thugtar le hAirteagal 58(2) den Rialachán 
maidir le Cosaint Sonraí;

ciallaíonn “sárú” sárú ar achtachán iomchuí;

ciallaíonn	“fiosrúchán”	fiosrúchán	dá	dtagraítear	in	alt 110(1).

Gearáin faoi Chaibidil 2: Ginearálta

108. (1) I gcás go dtaiscfear gearán leis an gCoimisiún, tabharfaidh an Coimisiún, a luaithe is 
indéanta, fógra i scríbhinn don ghearánach lena mbaineann ina n-admhófar gur taisceadh 
an gearán, agus ina gcuirfear in iúl don ghearánach—

  (a) i gcás gurb é an Coimisiún an t-údarás maoirseachta inniúil i leith an ghearáin, ceart 
an ghearánaigh faoi alt 150(5) agus (7), agus

  (b) i gcás gur údarás maoirseachta eile seachas an Coimisiún an t-údarás maoirseachta 
inniúil i leith an ghearáin, ceart an ghearánaigh leigheas breithiúnach a fháil in 
aghaidh an údaráis maoirseachta inniúil sin i gcás nach ndéanfaidh sé—

   (i) an gearán a láimhseáil, nó

   (ii) an gearánach a chur ar an eolas, laistigh de 3 mhí ón dáta a gheobhaidh an 
t-údarás sin an gearán, maidir leis an dul chun cinn atá déanta i leith an ghearáin 
nó an toradh atá air.

 (2) I gcás gurb é an Coimisiún an t-údarás maoirseachta inniúil i leith gearáin, déanfaidh 
sé—

  (a) an gearán a láimhseáil de réir na Coda seo, agus

  (b) an gearánach a chur ar an eolas, laistigh de 3 mhí ón dáta a gheobhaidh an Coimisiún 
an gearán, maidir leis an dul chun cinn atá déanta i leith an ghearáin nó an toradh atá 
air.

 (3) Chun críocha fho-alt (2)(b), measfar gearánach a bheith curtha ar an eolas ag an 
gCoimisiún maidir le toradh an ghearáin lena mbaineann i gcás go dtabharfaidh sé fógra 
don ghearánach faoi alt 109(6) nó, de réir mar a bheidh, alt 116.

An Coimisiún chun gearán a láimhseáil faoi Chaibidil 2

109. (1) Chun críocha alt 108(2)(a), scrúdóidh an Coimisiún an gearán agus déanfaidh sé, de réir 
an ailt seo, cibé gníomh ina leith is cuí leis an gCoimisiún ag féachaint do chineál agus 
d’imthosca an ghearáin.

 (2) Féadfaidh an Coimisiún, i gcás go measfaidh sé go bhfuil dóchúlacht réasúnach ann go 
dtiocfaidh na páirtithe lena mbaineann, laistigh de thréimhse ama réasúnach, ar réiteach 
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cairdiúil ar ábhar an ghearáin, cibé bearta a dhéanamh is cuí leis chun réiteach cairdiúil 
den sórt sin a shocrú nó a éascú.

 (3) I gcás go dtiocfaidh na páirtithe lena mbaineann ar réiteach cairdiúil ar ábhar an ghearáin, 
measfar, ón dáta a thiocfar ar an réiteach cairdiúil, an gearán a bheith tarraingthe siar ag 
an ngearánach lena mbaineann.

 (4) I gcás go measfaidh an Coimisiún nach féidir leis na páirtithe teacht ar réiteach cairdiúil 
laistigh de thréimhse ama réasúnach, rachaidh sé ar aghaidh—

  (a) i gcás gearán lena mbaineann alt 113, chun déanamh de réir alt 113(2), nó

  (b) i gcás aon ghearán eile, chun gníomh a shonraítear i bhfo-alt (5) a dhéanamh.

 (5) Áirítear ar na gníomhartha dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b) ceann amháin nó níos mó 
díobh seo a leanas:

  (a) diúltú don ghearán;

  (b) an gearáin a dhíbhe;

  (c) comhairle a sholáthar don ghearánach i ndáil le hábhar an ghearáin;

  (d) fógra forfheidhmiúcháin a sheirbheáil ar an rialaitheoir nó ar an bpróiseálaí lena 
mbaineann, á cheangal air ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas a dhéanamh:

   (i) déanamh de réir iarraidh an ábhair sonraí a chearta nó a cearta a fheidhmiú de 
bhun achtachán iomchuí;

   (ii) i gcás go dtabharfar an fógra forfheidhmiúcháin don rialaitheoir, sárú i ndáil le 
sonraí pearsanta a chur in iúl don ábhar sonraí;

   (iii) sonraí pearsanta a cheartú nó a léirscriosadh nó próiseáil a shrianadh de bhun 
Airteagal 16, 17 nó 18, agus, i leith an ghnímh sin, déanamh de réir Airteagal 19 
agus, más infheidhme, Airteagal 17(2);

	 	 (e)	 a	 chur	 faoi	 deara	 cibé	 fiosrúchán	 is	 cuí	 leis	 an	 gCoimisiún	 a	 sheoladh	 i	 leith	 an	
ghearáin;

  (f) cibé gníomh eile is cuí leis an gCoimisiún a dhéanamh i leith an ghearáin.

 (6) Déanfaidh an Coimisiún, a luaithe is indéanta tar éis gníomh dá dtagraítear i 
bhfo-alt (5) (seachas mír (e) den fho-alt sin) a dhéanamh, fógra i scríbhinn a thabhairt 
don ghearánach ina gcuirfear in iúl don ghearánach an gníomh atá déanta.

Féadfaidh an Coimisiún fiosrúchán a sheoladh i dtaobh sárú amhrasta ar achtachán 
iomchuí

110. (1) Féadfaidh an Coimisiún, cibé acu chun críoch alt 109(5)(e), alt 113(2), nó dá dheoin féin, 
chun	a	fháil	amach	an	bhfuil	sárú	tarlaithe	nó	ag	tarlú,	a	chur	faoi	deara	cibé	fiosrúchán	
is cuí leis a sheoladh chun na críche sin.

 (2) Féadfaidh an Coimisiún, chun críocha fho-alt (1), más cuí leis déanamh amhlaidh, go 
háirithe, ceachtar díobh seo a leanas, nó iad araon, a dhéanamh:

  (a) a chur faoi deara aon chumhachtaí dá chuid faoi Chaibidil 4 (seachas alt 135) a 
fheidhmiú;
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  (b) a chur faoi deara imscrúdú faoi Chaibidil 5 a dhéanamh.

Breith an Choimisiúin i gcás go mbeidh fiosrúchán faoi Chaibidil 2 seolta dá dheoin féin

111.	(1)	 I	 gcás	 go	 mbeidh	 fiosrúchán	 seolta	 de	 dheoin	 an	 Choimisiúin	 féin,	 maidir	 leis	 an	
gCoimisiún, tar éis dó an fhaisnéis a bheidh faighte san fhiosrúchán a bhreithniú—

  (a) más deimhin leis go bhfuil sárú ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí lena mbaineann 
an	fiosrúchán	tarlaithe	nó	ag	tarlú,	tabharfaidh	sé	breith	sa	chéill	sin,	agus

  (b) mura deimhin leis amhlaidh, tabharfaidh sé breith sa chéill sin.

 (2) I gcás go dtabharfaidh an Coimisiún breith faoi fho-alt (1)(a), tabharfaidh sé, ina theannta 
sin, breith—

  (a) i dtaobh ar chóir cumhacht cheartaitheach a fheidhmiú i leith an rialaitheora nó an 
phróiseálaí lena mbaineann, agus

  (b) i gcás go dtabharfaidh sé breith cumhacht cheartaitheach a fheidhmiú amhlaidh, 
maidir leis an gcumhacht cheartaitheach a bheidh le feidhmiú.

 (3) Déanfaidh an Coimisiún, i gcás go dtabharfaidh sé breith dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b), 
an chumhacht cheartaitheach lena mbaineann a fheidhmiú.

Breith an Choimisiúin i gcás go mbeidh fiosrúchán seolta i leith gearán lena mbaineann 
Airteagal 55 nó 56(5)

112.	(1)	 I	 gcás	 go	 mbeidh	 fiosrúchán	 seolta	 i	 leith	 gearán	 arb	 é	 an	 Coimisiún	 an	 t-údarás	
maoirseachta inniúil ina leith faoi Airteagal 55 nó 56(5), féadfaidh an Coimisiún, tar éis 
dó an fhaisnéis a bheidh faighte sa scrúdú a bhreithniú—

  (a) más deimhin leis go bhfuil sárú ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí lena mbaineann 
an gearán tarlaithe nó ag tarlú, breith a thabhairt sa chéill sin, nó

  (b) mura deimhin leis amhlaidh, breith a thabhairt an gearán a dhíbhe.

 (2) I gcás go dtabharfaidh an Coimisiún breith faoi fho-alt (1)(a), tabharfaidh sé, ina theannta 
sin, breith—

  (a) i dtaobh ar chóir cumhacht cheartaitheach a fheidhmiú i leith an rialaitheora nó an 
phróiseálaí lena mbaineann, agus

  (b) i gcás go dtabharfaidh sé breith cumhacht cheartaitheach a fheidhmiú amhlaidh, 
maidir leis an gcumhacht cheartaitheach a bheidh le feidhmiú.

 (3) Déanfaidh an Coimisiún, i gcás go dtabharfaidh sé breith dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b), 
an chumhacht cheartaitheach lena mbaineann a fheidhmiú.

Gearán lena mbaineann Airteagal 60

113. (1) Baineann an t-alt seo le gearán arb é an Coimisiún an príomhúdarás maoirseachta ina 
leith.

 (2) I gcás go mbeidh feidhm ag alt 109(4)(a), déanfaidh an Coimisiún—
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  (a) de réir fho-alt (3), dréachtbhreith a thabhairt i leith an ghearáin (nó, de réir mar a 
bheidh, cuid den ghearán) agus, más infheidhme, i dtaobh an ghnímh a shamhlaítear 
a bheidh le déanamh i ndáil leis an rialaitheoir nó leis an bpróiseálaí lena mbaineann, 
agus

  (b) de réir Airteagal 60 agus, más cuí, Airteagal 65, a bhreith a ghlacadh i leith an 
ghearáin nó, de réir mar a bheidh, cuid den ghearán.

 (3) Le linn dó dréachtbhreith a thabhairt faoi fho-alt (2)(a), beidh aird ag an gCoimisiún, 
más infheidhme, ar na nithe seo a leanas—

  (a) an fhaisnéis a bheidh faighte ag an gCoimisiún le linn dó an gearán a scrúdú, lena 
n-áirítear,	i	gcás	go	mbeidh	fiosrúchán	seolta	i	leith	an	ghearáin,	an	fhaisnéis	a	bheidh	
faighte san fhiosrúchán, agus

  (b) aon dréacht le haghaidh breith arna cur faoi bhráid an Choimisiúin ag údarás 
maoirseachta de réir Airteagal 56(4).

 (4) I gcás go ndéanfaidh an Coimisiún breith a ghlacadh faoi fho-alt (2)(b) sa chéill go 
mbeidh sárú ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí lena mbaineann tarlaithe nó ag tarlú, 
tabharfaidh sé, ina theannta sin, breith—

	 	 (a)	 i	gcás	go	mbeidh	fiosrúchán	seolta	i	leith	an	ghearáin—

   (i) i dtaobh ar chóir cumhacht cheartaitheach a fheidhmiú i leith an rialaitheora nó 
an phróiseálaí lena mbaineann, agus

   (ii) i gcás go dtabharfaidh sé breith cumhacht cheartaitheach a fheidhmiú amhlaidh, 
maidir leis an gcumhacht cheartaitheach a bheidh le feidhmiú,

   nó

	 	 (b)	 i	gcás	nach	mbeidh	fiosrúchán	seolta	i	leith	an	ghearáin—

   (i) i dtaobh ar chóir gníomh a shonraítear i bhfo-alt (6) a dhéanamh i leith an 
rialaitheora nó an phróiseálaí lena mbaineann, agus

   (ii) i gcás go dtabharfaidh sé breith gníomh den sórt sin a dhéanamh, maidir leis an 
ngníomh a bheidh le déanamh.

 (5) Beidh aird chuí ag an gCoimisiún, le linn dó a bhreith a thabhairt faoi fho-alt (4), ar an 
mbreith i dtaobh an ghnímh a shamhlaítear a bheidh le déanamh i ndáil leis an rialaitheoir 
nó leis an bpróiseálaí a bheidh ar áireamh i ndréachtbhreith an Choimisiúin faoi fho-alt 
(2)(a) nó, de réir mar a bheidh, ina dhréachtbhreith athbhreithnithe faoi Airteagal 60.

 (6) Áirítear ar na gníomhartha dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b) ceachtar díobh seo a leanas, nó 
iad araon:

  (a) fógra forfheidhmiúcháin a sheirbheáil ar an rialaitheoir nó ar an bpróiseálaí lena 
mbaineann, á cheangal air ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas a dhéanamh:

   (i) déanamh de réir iarraidh an ábhair sonraí a chearta nó a cearta a fheidhmiú de 
bhun achtachán iomchuí;

   (ii) i gcás go dtabharfar an fógra forfheidhmiúcháin don rialaitheoir, sárú i ndáil le 
sonraí pearsanta a chur in iúl don ábhar sonraí;
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   (iii) sonraí pearsanta a cheartú nó a léirscriosadh nó próiseáil a shrianadh de bhun 
Airteagal 16, 17 nó 18, agus, i leith an ghnímh sin, déanamh de réir Airteagal 19 
agus, más infheidhme, Airteagal 17(2);

  (b) cibé gníomh eile is cuí leis an gCoimisiún a dhéanamh i leith an ghearáin.

 (7) Maidir leis an gCoimisiún—

  (a) i gcás go dtabharfaidh sé breith dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(a)(ii), feidhmeoidh sé an 
chumhacht cheartaitheach lena mbaineann, agus

  (b) i gcás go dtabharfaidh sé breith dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b)(ii), déanfaidh sé an 
gníomh lena mbaineann.

An Coimisiún chun breith a ghlacadh in imthosca áirithe

114. I gcás—

  (a) go dtaiscfear gearán leis an gCoimisiún, nó go dtaiscfear gearán le húdarás 
maoirseachta eile agus gurb é an Coimisiún an t-údarás maoirseachta i leith an 
ghearánaigh lena mbaineann,

  (b) gurb é údarás maoirseachta eile an príomhúdarás maoirseachta i leith an ghearáin, 
agus

  (c) go dtabharfar breith, de réir Airteagal 60, chun an gearán a dhíbhe, nó diúltú dó, nó, i 
gcás go mbeidh feidhm ag Airteagal 60(9), chun cuid den ghearán a dhíbhe, nó diúltú 
di,

déanfaidh an Coimisiún an bhreith dá dtagraítear i mír (c) a ghlacadh i leith an ghearáin nó, 
de réir mar a bheidh, cuid den ghearán.

An Coimisiún d’fheidhmiú cumhacht cheartaitheach

115. (1) Chun cumhacht cheartaitheach a fheidhmiú faoi alt 111, 112 nó 113, féadfaidh an 
Coimisiún ceachtar díobh seo a leanas, nó iad araon, a dhéanamh:

  (a) faoi réir Chaibidil 6, breith a thabhairt fíneáil riaracháin a fhorchur ar an rialaitheoir 
nó ar an bpróiseálaí lena mbaineann;

  (b) aon chumhacht cheartaitheach eile a shonraítear in Airteagal 58(2) a fheidhmiú.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1)(b), féadfaidh an Coimisiún, chun cumhacht 
dá dtagraítear san fhoráil sin a fheidhmiú, fógra forfheidhmiúcháin a sheirbheáil ar an 
rialaitheoir nó ar an bpróiseálaí lena mbaineann á cheangal air cibé bearta a dhéanamh is 
dóigh leis an gCoimisiún is gá chun na gcríoch sin.

Fógra faoi bhreith an Choimisiúin faoi Chaibidil 2

116. (1) Déanfaidh an Coimisiún—

  (a) a luaithe is indéanta tar éis dó breith a thabhairt faoi alt 111 nó 112, fógra i scríbhinn 
a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí lena mbaineann ina leagfar amach—

   (i) an bhreith agus na cúiseanna atá léi, agus
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   (ii) más infheidhme, an chumhacht cheartaitheach arb í breith an Choimisiún í a 
fheidhmiú i leith an rialaitheora nó an phróiseálaí,

   agus

  (b) i gcás breith faoi alt 112, agus a luaithe is indéanta tar éis an fógra a thabhairt faoi 
mhír (a), fógra i scríbhinn a thabhairt don ghearánach lena mbaineann ina leagfar 
amach—

   (i) an bhreith agus na cúiseanna atá léi, agus

   (ii) más infheidhme, an chumhacht cheartaitheach arb í breith an Choimisiúin í a 
fheidhmiú i leith an rialaitheora nó an phróiseálaí.

 (2) Faoi réir fho-alt (4), déanfaidh an Coimisiún—

  (a) a luaithe is indéanta tar éis dó breith a ghlacadh faoi alt 113(2)(b), fógra i scríbhinn 
a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí lena mbaineann ina leagfar amach—

   (i) an bhreith agus na cúiseanna atá léi, agus

   (ii) más infheidhme, an chumhacht cheartaitheach arb í breith an Choimisiúin í a 
fheidhmiú nó, de réir mar a bheidh, an gníomh arb í a bhreith é a dhéanamh, i 
leith an rialaitheora nó an phróiseálaí,

   agus

  (b) i gcás gearán a thaiscfear leis an gCoimisiún, agus a luaithe is indéanta tar éis an 
fógra a thabhairt faoi mhír (a), fógra i scríbhinn a thabhairt don ghearánach lena 
mbaineann ina leagfar amach—

   (i) an bhreith agus na cúiseanna atá léi, agus

   (ii) más infheidhme, an chumhacht cheartaitheach arb í breith an Choimisiúin í a 
fheidhmiú nó, de réir mar a bheidh, an gníomh arb í a bhreith é a dhéanamh, i 
leith an rialaitheora nó an phróiseálaí.

 (3) Tabharfaidh an Coimisiún, a luaithe is indéanta tar éis dó breith a ghlacadh faoi alt 114, 
fógra i scríbhinn—

  (a) don ghearánach lena mbaineann, agus

  (b) don rialaitheoir nó don phróiseálaí lena mbaineann,

ina gcuirfear in iúl dóibh gur diúltaíodh don ghearán nó gur díbheadh é, nó gur diúltaíodh 
do chuid den ghearán nó gur díbheadh cuid de, de réir mar a bheidh.

 (4) I gcás gurb é an Coimisiún an príomhúdarás maoirseachta i ndáil le gearán lena 
mbaineann Airteagal 60(9), déanfaidh an Coimisiún, a luaithe is indéanta tar éis dó a 
bhreith a ghlacadh faoi Airteagal 60(9)—

  (a) fógra i scríbhinn a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí lena mbaineann, ag a 
phríomhbhunaíocht nó ag a bhunaíocht aonair, ina leagfar amach—

   (i) an bhreith agus na cúiseanna atá léi, agus
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   (ii) más infheidhme, an chumhacht cheartaitheach arb í breith an Choimisiúin í a 
fheidhmiú nó, de réir mar a bheidh, an gníomh arb í a bhreith é a dhéanamh, i 
leith an rialaitheora nó an phróiseálaí,

   agus

  (b) fógra i scríbhinn a thabhairt don ghearánach ina leagfar amach—

   (i) an bhreith agus na cúiseanna atá léi, agus

   (ii) más infheidhme, an chumhacht cheartaitheach arb í breith an Choimisiúin í a 
fheidhmiú nó, de réir mar a bheidh, an gníomh arb í a bhreith é a dhéanamh, i 
leith an rialaitheora nó an phróiseálaí.

Leigheas breithiúnach ar shárú ar achtachán iomchuí

117. (1) Faoi réir fho-alt (9), agus gan dochar d’aon leigheas eile a bheidh ar fáil dó nó di, lena 
n-áirítear a cheart nó a ceart gearán a thaisceadh, féadfaidh ábhar sonraí, i gcás go 
measfaidh sé nó sí gur sáraíodh a chearta nó a cearta faoi achtachán iomchuí de thoradh a 
shonraí pearsanta nó a sonraí pearsanta a phróiseáil ar mhodh lenar mainníodh achtachán 
iomchuí a chomhlíonadh, caingean (dá ngairtear “caingean cosanta sonraí” san alt seo) 
a thionscnamh in aghaidh an rialaitheora nó an phróiseálaí lena mbaineann.

 (2) Measfar, chun críoch gach achtacháin agus rialach dlí, gur caingean ar tort is bonn dó 
caingean cosanta sonraí.

 (3) Beidh dlínse ag an gCúirt Chuarda, faoi réir fho-ailt (5) agus (6), chun caingne cosanta 
sonraí a éisteacht agus a chinneadh, i gcomhthráth leis an Ard-Chúirt.

 (4) Maidir leis an gcúirt a bheidh ag éisteacht caingean cosanta sonraí, beidh an chumhacht 
aici chun ceann amháin nó níos mó de na faoisimh seo a leanas a dheonú don ghearánaí:

  (a) faoiseamh ar mhodh urghaire nó dearbhaithe; nó

  (b) cúiteamh i ndamáiste a bhain don ghearánaí de thoradh achtachán iomchuí a shárú.

 (5) Ní mó an cúiteamh is inghnóthaithe i gcaingean cosanta sonraí sa Chúirt Chuarda ná an 
méid a bheidh arna fhorordú, de thuras na huaire le dlí, mar theorainn dhlínse na cúirte 
sin i dtort.

 (6) Maidir leis an dlínse a thugtar don Chúirt Chuarda leis an alt seo, féadfaidh an breitheamh 
d’aon chuaird í a fheidhmiú, is cuaird ina bhfuil—

  (a) bunaíocht ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí a mbeidh an caingean cosanta sonraí 
á thionscnamh ina choinne, nó

  (b) gnáthchónaí ar an ábhar sonraí.

 (7) Féadfaidh comhlacht, eagraíocht nó comhlachas neamhbhrabúis lena mbaineann 
Airteagal 80(1) agus a bheidh sainordaithe ag ábhar sonraí déanamh amhlaidh, caingean 
cosanta sonraí a thionscnamh thar ceann an ábhair sonraí.

 (8) Beidh ag an gcúirt a bheidh ag éisteacht caingean cosanta sonraí a thionscnóidh 
comhlacht, eagraíocht nó comhlachas neamhbhrabúis faoi fho-alt (7), an chumhacht 
chun ceann amháin nó níos mó de na faoisimh seo a leanas a dheonú don ábhar sonraí a 
mbeidh an caingean á thionscnamh thar a cheann nó thar a ceann:
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  (a) faoiseamh ar mhodh urghaire nó dearbhaithe; nó

  (b) cúiteamh i ndamáiste a bhain don ghearánaí mar thoradh ar shárú an achtacháin 
iomchuí.

 (9) Ní ceadmhach d’ábhar sonraí caingean cosanta sonraí a thionscnamh in aghaidh 
rialaitheoir nó próiseálaí is údarás poiblí de chuid Ballstát eile ag gníomhú dó i 
bhfeidhmiú a chumhachtaí poiblí.

 (10) San alt seo—

folaíonn “damáiste” damáiste ábhartha agus neamhábhartha;

ciallaíonn “urghaire”—

  (a) urghaire eatramhach,

  (b) urghaire idirbhreitheach, nó

  (c) urghaire d’fhad éiginnte.

caibidil 3

An Treoir a Fhorfheidhmiú

Léiriú (Caibidil 3)

118. Sa Chaibidil seo—

 forléireofar “údarás maoirseachta inniúil” de réir na Treorach;

 ciallaíonn “gearánach” ábhar sonraí nó, de réir mar a bheidh, comhlacht arna shainordú de 
réir alt 120 a thaisceann gearán;

 ciallaíonn “gearán” gearán arna thaisceadh de réir alt 119;

 tá le “rialaitheoir” agus “próiseálaí” na bríonna atá leo i gCuid 5;

 ciallaíonn “cumhacht cheartaitheach” cumhacht a thugtar don Choimisiún le halt 127;

	 ciallaíonn	“fiosrúchán”	fiosrúchán	dá	dtagraítear	in	alt 123;

 ciallaíonn “sárú” sárú ar fhoráil iomchuí.

Féadfaidh ábhar sonraí gearán a thaisceadh leis an gCoimisiún

119. (1) Gan dochar d’aon leigheas eile a bheidh ar fáil dó nó di, agus faoi réir alt 120, féadfaidh 
ábhar sonraí a mheasfaidh gur sárú ar fhoráil iomchuí, nó ar fhorálacha iomchuí arna 
nglacadh ag Ballstát eile lena dtugtar éifeacht do cheart don ábhar sonraí faoin Treoir, 
atá i bpróiseáil a shonraí pearsanta nó a sonraí pearsanta, gearán a thaisceadh leis an 
gCoimisiún.

 (2) (a) Gan dochar don cheart atá ag ábhar sonraí faoi fho-alt (1), féadfaidh an Coimisiún an 
fhoirm ina mbeidh gearán arna thaisceadh faoin bhfo-alt sin a shonrú.

  (b) Le linn foirm faoi mhír (a) a shonrú, cinnteoidh an Coimisiún, gan modhanna eile 
cumarsáide a eisiamh, gur féidir an fhoirm a chomhlánú go leictreonach.
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 (3) Déanfaidh an Coimisiún, i gcás nach é an t-údarás maoirseachta inniúil é i leith gearán 
arna thaisceadh leis faoi fho-alt (1)—

  (a) gan moill mhíchuí, an gearán a tharchur chuig an údarás maoirseachta inniúil, agus

  (b) a chur in iúl don ábhar sonraí gur tarchuireadh an gearán.

 (4) I gcás go dtarchuirfear gearán chuig an gCoimisiún de réir dlí Ballstáit lena dtugtar 
éifeacht d’Airteagal 52(2) den Treoir, measfar, chun críocha na Coda seo, gur gearán a 
taisceadh, ar an dáta a bhfuair an Coimisiún an gearán, leis an gCoimisiún de réir fho-alt 
(1) an gearán.

Ionadaíocht ábhar sonraí

120. (1) Féadfaidh ábhar sonraí comhlacht, eagraíocht nó comhlachas lena mbaineann fo-alt (2) 
a shainordú chun ceachtar díobh seo a leanas, nó iad araon, a dhéanamh thar a cheann nó 
thar a ceann:

  (a) gearán a thaisceadh faoi alt 119;

  (b) na cearta dá dtagraítear in alt 128 agus alt 150 a fheidhmiú.

 (2) Baineann an fo-alt seo le comhlacht, eagraíocht nó comhlachas—

  (a) a sholáthraíonn a sheirbhísí nó a seirbhísí ar bhonn neamhbhrabúis,

  (b) atá comhdhéanta go cuí de réir dhlí an Stáit nó dlí Ballstáit eile,

  (c) arb ar mhaithe le leas an phobail a chríocha nó a críocha, mar a shonraítear iad 
sna doiciméid lena mbunaítear an comhlacht, an eagraíocht nó an comhlachas lena 
mbaineann, agus

  (d) atá gníomhach maidir le cearta agus saoirsí ábhar sonraí a chosaint, lena n-áirítear a 
sonraí pearsanta a chosaint.

 (3) I gcás go mbeidh amhras réasúnach ag an gCoimisiún nó ag cúirt, le linn a fheidhmeanna 
nó a feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh, i dtaobh an comhlacht, eagraíocht 
nó comhlachas lena mbaineann fo-alt (2) comhlacht, eagraíocht nó comhlachas áirithe, 
féadfaidh sé nó sí a iarraidh ar an gcomhlacht, ar an eagraíocht nó ar an gcomhlachas 
lena mbaineann cibé faisnéis bhreise a sholáthar a mbeidh gá léi chun a dhaingniú gur 
comhlacht, eagraíocht nó comhlachas den sórt sin é nó í.

Gearáin faoi Chaibidil 3: Ginearálta

121. (1) I gcás go dtaiscfear gearán, nó go measfar gearán a bheith taiscthe, leis an gCoimisiún 
faoi alt 119(1), agus nach bhfuil feidhm ag alt 119(3) maidir leis an ngearán, tabharfaidh 
an Coimisiún, a luaithe is indéanta, fógra don ghearánach lena mbaineann—

  (a) ina n-admhófar an gearán a bheith taiscthe nó, de réir mar a bheidh, faighte ag an 
gCoimisiún dá dtagraítear in alt 119(4), agus

  (b) ina gcuirfear cearta an ghearánaigh faoi alt 128 in iúl don ghearánach.

 (2) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1), déanfaidh an Coimisiún—

  (a) an gearán a láimhseáil de réir na Coda seo, agus
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  (b) an gearánach a chur ar an eolas, laistigh de 3 mhí ón dáta ar ar taisceadh an gearán, 
maidir leis an dul chun cinn atá déanta i leith an ghearáin nó an toradh atá air.

 (3) Chun críocha fho-alt (2)(b), measfar gearánach a bheith curtha ar an eolas ag an 
gCoimisiún maidir le toradh an ghearáin lena mbaineann i gcás go dtabharfaidh sé fógra 
don ghearánach faoi alt 122(5) nó, de réir mar a bheidh, alt 126.

An Coimisiún chun gearán a láimhseáil faoi Chaibidil 3

122. (1) Chun críocha alt 121(2)(a), scrúdóidh an Coimisiún an gearán agus déanfaidh sé, de réir 
an ailt seo, cibé gníomh ina leith is cuí leis an gCoimisiún ag féachaint do chineál agus 
d’imthosca an ghearáin.

 (2) Féadfaidh an Coimisiún, i gcás go measfaidh sé go bhfuil dóchúlacht réasúnach ann go 
dtiocfaidh na páirtithe lena mbaineann, laistigh de thréimhse ama réasúnach, ar réiteach 
cairdiúil ar ábhar an ghearáin, cibé bearta a dhéanamh is cuí leis chun réiteach cairdiúil 
den sórt sin a shocrú nó a éascú.

 (3) I gcás go dtiocfaidh na páirtithe lena mbaineann ar réiteach cairdiúil ar ábhar an ghearáin, 
measfar, ón dáta a thiocfar ar an réiteach cairdiúil, an gearán a bheith tarraingthe siar ag 
an ngearánach lena mbaineann.

 (4) I gcás go measfaidh an Coimisiún nach féidir leis na páirtithe teacht ar réiteach cairdiúil 
laistigh de thréimhse ama réasúnach, rachaidh sé ar aghaidh chun ceann amháin nó níos 
mó de na gníomhartha seo a leanas a dhéanamh:

  (a) diúltú don ghearán;

  (b) an gearáin a dhíbhe;

  (c) comhairle a sholáthar don ghearánach i ndáil le hábhar an ghearáin;

  (d) fógra forfheidhmiúcháin a sheirbheáil ar an rialaitheoir nó ar an bpróiseálaí lena 
mbaineann, á cheangal air ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas a dhéanamh:

   (i) déanamh de réir iarraidh an ábhair sonraí chun a chearta nó a cearta a fheidhmiú 
faoi fhoráil iomchuí;

   (ii) próiseáil a chur i gcomhréir le foráil iomchuí, ar mhodh sonraithe agus laistigh 
de thréimhse shonraithe;

   (iii) i gcás go dtabharfar an fógra forfheidhmiúcháin don rialaitheoir, sárú i ndáil le 
sonraí pearsanta a chur in iúl d’ábhair sonraí;

	 	 (e)	 a	 chur	 faoi	 deara	 cibé	 fiosrúchán	 is	 cuí	 leis	 an	 gCoimisiún	 a	 sheoladh	 i	 leith	 an	
ghearáin;

  (f) cibé gníomh eile is cuí leis an gCoimisiún a dhéanamh i leith an ghearáin.

 (5) Déanfaidh an Coimisiún, a luaithe is indéanta tar éis gníomh dá dtagraítear i 
bhfo-alt (4) (seachas mír (e) den fho-alt sin) a dhéanamh, fógra i scríbhinn a thabhairt 
don ghearánach ina gcuirfear in iúl don ghearánach an gníomh atá déanta.
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Féadfaidh an Coimisiún fiosrúchán a sheoladh faoi sháruithe amhrasta ar fhoráil iomchuí

123. (1) Féadfaidh an Coimisiún, cibé acu chun críoch alt 122(4)(e) nó dá dheoin féin, chun a 
fháil	amach	an	bhfuil	sárú	tarlaithe	nó	ag	tarlú,	a	chur	faoi	deara	cibé	fiosrúchán	is	cuí	
leis a sheoladh chun na críche sin.

 (2) Féadfaidh an Coimisiún, chun críocha fho-alt (1), más cuí leis déanamh amhlaidh, go 
háirithe, ceachtar díobh seo a leanas, nó iad araon, a dhéanamh:

  (a) a chur faoi deara aon chumhachtaí dá chuid faoi Chaibidil 4 (seachas ailt 134 agus 
135) a fheidhmiú;

  (b) a chur faoi deara imscrúdú faoi Chaibidil 5 a dhéanamh.

Breith an Choimisiúin i leith fiosrúchán faoi Chaibidil 3 a bheidh seolta dá dheoin féin

124.	(1)	 I	 gcás	 go	 mbeidh	 fiosrúchán	 seolta	 de	 dheoin	 an	 Choimisiúin	 féin,	 maidir	 leis	 an	
gCoimisiún, tar éis dó an fhaisnéis a bheidh faighte san fhiosrúchán a bhreithniú—

  (a) más deimhin leis go bhfuil sárú ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí lena mbaineann 
an	fiosrúchán	tarlaithe	nó	ag	tarlú,	tabharfaidh	sé	breith	sa	chéill	sin,	nó

  (b) mura deimhin leis amhlaidh, tabharfaidh sé breith sa chéill sin.

 (2) I gcás go dtabharfaidh an Coimisiún breith faoi fho-alt (1)(a), tabharfaidh sé, ina theannta 
sin, breith—

  (a) i dtaobh ar chóir cumhacht cheartaitheach a fheidhmiú i leith an rialaitheora nó an 
phróiseálaí lena mbaineann, agus

  (b) i gcás go dtabharfaidh sé breith cumhacht cheartaitheach a fheidhmiú amhlaidh, 
maidir leis an gcumhacht cheartaitheach a bheidh le feidhmiú.

 (3) Déanfaidh an Coimisiún, i gcás go dtabharfaidh sé breith dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b), 
an chumhacht cheartaitheach lena mbaineann a fheidhmiú.

Breith an Choimisiúin i gcás go mbeidh fiosrúchán seolta i leith gearán faoi Chaibidil 3

125.	(1)	 I	gcás	go	mbeidh	fiosrúchán	seolta	i	leith	gearáin,	féadfaidh	an	Coimisiún,	tar	éis	dó	an	
fhaisnéis a bheidh faighte san fhiosrúchán a bhreithniú—

  (a) más deimhin leis go bhfuil sárú ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí lena mbaineann 
an gearán tarlaithe nó ag tarlú, breith a thabhairt sa chéill sin, nó

  (b) mura deimhin leis amhlaidh, breith a thabhairt an gearán a dhíbhe.

 (2) I gcás go dtabharfaidh an Coimisiún breith faoi fho-alt (1)(a), tabharfaidh sé, ina theannta 
sin, breith—

  (a) i dtaobh ar chóir cumhacht cheartaitheach a fheidhmiú i leith an rialaitheora nó an 
phróiseálaí lena mbaineann, agus

  (b) i gcás go dtabharfaidh sé breith cumhacht cheartaitheach a fheidhmiú amhlaidh, 
maidir leis an gcumhacht cheartaitheach a bheidh le feidhmiú.

 (3) Déanfaidh an Coimisiún, i gcás go dtabharfaidh sé breith dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b), 
an chumhacht cheartaitheach lena mbaineann a fheidhmiú.
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Fógra faoi bhreith an Choimisiúin faoi Chaibidil 3

126. Déanfaidh an Coimisiún—

  (a) a luaithe is indéanta tar éis dó an bhreith faoi alt 124 nó 125 a thabhairt, fógra i 
scríbhinn a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí lena mbaineann ina leagfar 
amach—

   (i) an bhreith agus na cúiseanna atá léi, agus

   (ii) más infheidhme, an chumhacht cheartaitheach a d’fheidhmigh an Coimisiún i 
leith an rialaitheora nó an phróiseálaí,

   agus

  (b) i gcás breith faoi alt 125, fógra i scríbhinn a thabhairt don ghearánach, a luaithe is 
indéanta tar éis an fógra faoi mhír (a) a thabhairt, ina leagfar amach—

   (i) an bhreith agus na cúiseanna atá léi, agus

   (ii) más infheidhme, an chumhacht cheartaitheach a d’fheidhmigh an Coimisiún i 
leith an rialaitheora nó an phróiseálaí.

Cumhachtaí ceartaitheacha an Choimisiúin (Caibidil 3)

127. (1) Féadfaidh an Coimisiún, chun críocha ailt 124(3) agus 125(3), ceann amháin nó níos mó 
díobh seo a leanas a dhéanamh:

  (a) rabhadh a eisiúint chuig an rialaitheoir nó chuig an bpróiseálaí gur dóigh go sárófar 
foráil iomchuí de thoradh próiseáil sonraí atá beartaithe;

  (b) iomardú a eisiúint chuig an rialaitheoir nó chuig an bpróiseálaí i gcás gur sáraíodh 
foráil iomchuí de thoradh próiseáil sonraí a rinne an rialaitheoir nó an próiseálaí;

  (c) a ordú don rialaitheoir nó don phróiseálaí déanamh de réir iarraidh ó ábhar sonraí 
chun a chearta nó a cearta a fheidhmiú faoi fhoráil iomchuí;

  (d) a ordú don rialaitheoir nó don phróiseálaí próiseáil a chur i gcomhréir le foráil 
iomchuí, ar mhodh sonraithe agus laistigh de thréimhse shonraithe;

  (e) a ordú don rialaitheoir sárú i ndáil le sonraí pearsanta a chur in iúl d’ábhair sonraí;

  (f) teorainn shealadach nó chinntitheach a fhorchur, lena n-áirítear cosc ar phróiseáil;

  (g) srian a chur le próiseáil ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí;

  (h) a ordú go ndéanfar aistrithe sonraí chuig faighteoir i dtríú tír nó chuig eagraíocht 
idirnáisiúnta a fhionraí.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht ailt 124(2)(b) agus 125(2)(b), féadfaidh an Coimisiún, 
chun cumhacht dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a fheidhmiú, fógra forfheidhmiúcháin a 
sheirbheáil ar an rialaitheoir nó ar an bpróiseálaí lena mbaineann á cheangal air cibé 
bearta a dhéanamh is dóigh leis an gCoimisiún is gá chun na gcríoch sin.

Leigheas breithiúnach ar shárú ar fhoráil iomchuí

128. (1) Faoi réir fho-alt (8), agus gan dochar d’aon leigheas eile a bheidh ar fáil dó nó di, lena 
n-áirítear a cheart nó a ceart faoi alt 119 chun gearán a thaisceadh, féadfaidh ábhar sonraí, 
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i gcás go measfaidh sé nó sí gur sáraíodh a chearta nó a cearta faoi fhoráil iomchuí de 
thoradh a shonraí pearsanta nó a sonraí pearsanta a phróiseáil ar mhodh lenar mainníodh 
foráil iomchuí a chomhlíonadh, caingean (dá ngairtear “caingean cosanta sonraí” san alt 
seo) a thionscnamh in aghaidh an rialaitheora nó an phróiseálaí lena mbaineann.

 (2) Measfar, chun críoch gach achtacháin agus rialach dlí, gur caingean ar tort is bonn dó 
caingean cosanta sonraí.

 (3) Beidh dlínse ag an gCúirt Chuarda, faoi réir fho-ailt (5) agus (6), chun caingne cosanta 
sonraí a éisteacht agus a chinneadh, i gcomhthráth leis an Ard-Chúirt.

 (4) Maidir leis an gcúirt a bheidh ag éisteacht caingean cosanta sonraí, beidh an chumhacht 
aici chun ceann amháin nó níos mó de na faoisimh seo a leanas a dheonú don ghearánaí:

  (a) faoiseamh ar mhodh urghaire nó dearbhaithe; nó

  (b) cúiteamh i ndamáiste a bhain don ghearánaí de thoradh foráil iomchuí a shárú.

 (5) Ní mó an cúiteamh is inghnóthaithe i gcaingean cosanta sonraí sa Chúirt Chuarda ná an 
méid a bheidh arna fhorordú, de thuras na huaire le dlí, mar theorainn dhlínse na cúirte 
sin i dtort.

 (6) Maidir leis an dlínse a thugtar don Chúirt Chuarda leis an alt seo, féadfaidh an breitheamh 
d’aon chuaird í a fheidhmiú, is cuaird ina bhfuil—

  (a) bunaíocht ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí a mbeidh an caingean cosanta sonraí 
á thionscnamh ina choinne, nó

  (b) gnáthchónaí ar an ábhar sonraí.

 (7) Beidh ag an gcúirt a bheidh ag éisteacht caingean cosanta sonraí a bheidh tionscanta, 
de réir alt 120(1)(b), thar ceann ábhar sonraí ag comhlacht, eagraíocht nó comhlachas 
lena mbaineann fo-alt (2) den alt sin, an chumhacht chun ceann amháin nó níos mó de 
na faoisimh seo a leanas a dheonú don ábhar sonraí a mbeidh an caingean á thionscnamh 
thar a cheann nó thar a ceann:

  (a) faoiseamh ar mhodh urghaire nó dearbhaithe; nó

  (b) cúiteamh i ndamáiste a bhain don ghearánaí mar thoradh ar shárú an achtacháin 
iomchuí.

 (8) Ní ceadmhach d’ábhar sonraí caingean cosanta sonraí a thionscnamh in aghaidh 
rialaitheoir nó próiseálaí is údarás poiblí de chuid Ballstát eile ag gníomhú dó i 
bhfeidhmiú a chumhachtaí poiblí.

 (9) San alt seo—

  folaíonn “damáiste” damáiste ábhartha agus neamhábhartha;

  ciallaíonn “urghaire”—

  (a) urghaire eatramhach,

  (b) urghaire idirbhreitheach, nó

  (c) urghaire d’fhad éiginnte.
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caibidil 4

Cigireacht, Iniúchadh agus Forfheidhmiú

Oifigigh údaraithe

129. (1) Féadfaidh an Coimisiún cibé comhaltaí agus cibé líon comhaltaí dá fhoireann, agus cibé 
daoine eile atá cáilithe go hoiriúnach agus cibé líon daoine eile atá cáilithe go hoiriúnach, 
is	cuí	leis	a	cheapadh	chun	bheith	ina	n-oifigigh	údaraithe	chun	críocha	an	Achta	seo.

 (2) Aon duine a cheapfar faoi fho-alt (1), déanfaidh an Coimisiún, tráth a cheaptha nó a 
ceaptha, deimhniú a cheapacháin nó a ceapacháin a thabhairt dó nó di agus, le linn dó nó 
di cumhacht a thugtar leis an Acht seo a fheidhmiú, déanfaidh sé nó sí, arna iarraidh sin 
ag aon duine dá ndéanann an feidhmiú sin difear, an deimhniú sin mar aon le céannacht 
phearsanta de chineál éigin a thabhairt ar aird don duine sin lena n-iniúchadh.

	 (3)	 Aon	duine	a	bhí,	díreach	roimh	thosach	feidhme	an	ailt	seo,	ina	oifigeach	údaraithe	nó	
ina	hoifigeach	údaraithe	faoi	alt	24	d’Acht	1988,	measfar—

  (a) ar feadh na tréimhse a bheidh gan chaitheamh dá théarma nó dá téarma ceapacháin 
faoin alt sin, agus

  (b) faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha céanna a raibh feidhm acu maidir leis 
an	 gceapachán	 sin,	 gur	 oifigeach	 údaraithe	 arna	 cheapadh	 nó	 arna	 ceapadh	 faoi	 
fho-alt (1) é nó í, agus dá réir sin beidh feidhm ag mír (a) d’fho-alt (4) i leith an 
oifigigh	údaraithe	sin.

	 	 gur	 oifigeach	 údaraithe	 arna	 cheapadh	 nó	 arna	 ceapadh	 faoi	 fho-alt (1) é nó í, agus  
dá réir sin beidh feidhm ag mír (a) d’fho-alt (4)	i	leith	an	oifigigh	údaraithe	sin.

	 (4)	 Scoirfidh	ceapachán—

  (a) má dhéanann an Coimisiún an ceapachán a chúlghairm i scríbhinn,

  (b) i gcás duine a bhí, tráth a cheaptha nó a ceaptha, ina chomhalta foirne nó ina comhalta 
foirne den Choimisiún, ar an duine do scor de bheith ina chomhalta foirne nó ina 
comhalta foirne den sórt sin, nó

  (c) i gcás ceapachán ar feadh tréimhse shocraithe, ar dhul in éag don tréimhse sin.

 (5) San alt seo, ciallaíonn “duine atá cáilithe go hoiriúnach” duine seachas comhalta foirne 
den Choimisiún a bhfuil, i dtuairim an Choimisiúin, an saineolas agus an taithí aige 
nó	aici	 is	gá	chun	na	 feidhmeanna	a	 thugtar	d’oifigeach	údaraithe	 leis	 an	Acht	 seo	a	
chomhlíonadh.

Cumhachtaí oifigeach údaraithe

130. (1) Chun críocha an Achta seo nó chun críoch achtacháin iomchuí nó forála iomchuí, 
féadfaidh	oifigeach	údaraithe—

  (a) faoi réir fho-alt (6), dul isteach, aon tráth réasúnach, in aon áit—

   (i) ina ndéantar aon ghníomhaíocht a bhaineann le sonraí pearsanta a phróiseáil,
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	 	 	(ii)	 a	 bhfuil	 forais	 réasúnacha	 ag	 an	 oifigeach	 údaraithe	 chun	 a	 chreidiúint	 go	
ndéantar aon ghníomhaíocht a bhaineann le sonraí pearsanta a phróiseáil ann, nó

	 	 	(iii)	 a	 bhfuil	 forais	 réasúnacha	 ag	 an	 oifigeach	 údaraithe	 chun	 a	 chreidiúint	 go	
bhfuil	doiciméid,	taifid,	ráitis	nó	faisnéis	eile	a	bhaineann	le	sonraí	pearsanta	a	
phróiseáil á gcoimeád nó á coimeád ann,

	 	 (b)	 an	áit	agus	aon	doiciméid,	 taifid,	ráitis	nó	faisnéis	eile	a	gheofar	ann	a	chuardach	
agus a iniúchadh,

  (c) a cheangal ar aon duine ag an áit, is rialaitheoir nó próiseálaí, nó fostaí nó gníomhaire 
de	chuid	ceachtar	acu,	aon	doiciméid	nó	aon	taifid	a	bhaineann	le	sonraí	pearsanta	
a phróiseáil agus atá faoi chumhacht nó faoi rialú an duine sin a thabhairt ar aird dó 
nó di agus, i gcás faisnéis i bhfoirm neamh-inléite, í a atáirgeadh i bhfoirm inléite, 
agus	cibé	faisnéis	a	thabhairt	don	oifigeach	údaraithe	a	theastóidh	le	réasún	uaidh	nó	
uaithi	i	ndáil	le	haon	iontrálacha	sna	doiciméid	sin	nó	sna	taifid	sin,

  (d) na nithe seo a leanas a dhaingniú lena n-iniúchadh tráth is faide anonn—

	 	 	 (i)	 aon	doiciméid	nó	taifid	a	sholáthrófar	nó	a	gheofar	amhlaidh	agus	aon	trealamh	
sonraí,	 lena	n-áirítear	aon	 ríomhaire,	 ina	bhféadfaidh	go	bhfuil	na	 taifid	sin	á	
gcoimeád, nó

   (ii) aon áit den sórt sin, nó cuid den áit sin—

	 	 	 	 (I)	 ina	 bhfuil	 doiciméid,	 taifid,	 ráitis	 nó	 trealamh	 sonraí	 á	 gcoinneáil	 nó	 á	
choinneáil, nó

    (II) a bhfuil forais réasúnacha chun a chreidiúint go bhfuil na doiciméid sin, na 
taifid	sin,	na	ráitis	sin	nó	an	trealamh	sonraí	sin	á	gcoinneáil	nó	á	choinneáil	
ann,

	 	 	 ar	feadh	cibé	tréimhse	a	mheasfaidh	an	t-oifigeach	údaraithe	le	réasún	is	gá	chun	a	
fheidhmeanna nó a feidhmeanna nó feidhmeanna an Choimisiúin faoin Acht seo, 
faoi achtachán iomchuí nó faoi fhoráil iomchuí a chomhlíonadh,

	 	 (e)	 aon	 doiciméid	 nó	 taifid	 den	 sórt	 sin	 a	 iniúchadh	 agus	 sleachta	 a	 thógáil	 astu	 nó	
cóipeanna a dhéanamh díobh (lena n-áirítear, i gcás faisnéis i bhfoirm neamh-inléite, 
cóip den fhaisnéis sin nó sliocht aisti i mbuanfhoirm inléite),

	 	 (f)	 na	doiciméid	sin	nó	na	taifid	sin	a	thabhairt	chun	siúil	agus	a	choimeád	ar	feadh	cibé	
tréimhse	a	mheasfaidh	an	t-oifigeach	údaraithe	le	réasún	is	gá	chun	a	fheidhmeanna	
nó a feidhmeanna nó feidhmeanna an Choimisiúin faoin Acht seo, faoi achtachán 
iomchuí nó faoi fhoráil iomchuí a chomhlíonadh, nó a cheangal ar aon duine dá 
dtagraítear i mír (c)	na	doiciméid	nó	na	taifid	sin	a	choimeád	agus	a	chothabháil	ar	
feadh	cibé	tréimhse	ama,	a	mheasfaidh	an	t-oifigeach	údaraithe	le	réasún	is	gá	chun	
na gcríoch sin,

  (g) maidir le duine a gceanglaítear air nó uirthi faoi mhír (c) taifead áirithe a sholáthar, 
mura bhfuil sé nó sí in ann an taifead sin a sholáthar, a cheangal ar an duine a rá, 
de réir mar is fearr is eol don duine sin agus mar a chreideann sé nó sí, cá bhfuil an 
taifead nó cén duine a bhféadfar é a fháil uaidh nó uaithi, agus

  (h) a cheangal ar aon duine dá dtagraítear i mír (c) aon fhaisnéis a bhaineann le sonraí 
pearsanta	 a	 phróiseáil	 a	 thabhairt	 don	 oifigeach	údaraithe	 is	 faisnéis	 a	 theastóidh	
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le	 réasún	 ón	 oifigeach	 chun	 a	 fheidhmeanna	 nó	 a	 feidhmeanna	 nó	 feidhmeanna	
an Choimisiúin faoin Acht seo, faoi achtachán iomchuí nó faoi fhoráil iomchuí a 
chomhlíonadh	agus	gach	cúnamh	réasúnach	a	thabhairt	don	oifigeach	i	ndáil	leis	sin.

	 (2)	 Féadfaidh	oifigeach	údaraithe,	i	gcomhlíonadh	a	fheidhmeanna	nó	a	feidhmeanna	faoin	
Acht seo, faoi achtachán iomchuí nó faoi fhoráil iomchuí—

  (a) aon trealamh sonraí, lena n-áirítear aon ríomhaire, a oibriú, nó a chur faoi deara go 
ndéanfaidh	duine	a	bheidh	i	dteannta	an	oifigigh	údaraithe	aon	trealamh	sonraí	nó	
ríomhaire den sórt sin a oibriú, agus

	 	 (b)	 a	 cheangal	 ar	 aon	duine	 ar	 dealraitheach	don	oifigeach	údaraithe	go	bhfuil	 sé	nó	
sí	in	ann	rochtain	a	éascú	ar	na	doiciméid	nó	na	taifid	a	stóráiltear	in	aon	trealamh	
sonraí nó ríomhaire nó ar féidir rochtain a fháil orthu tríd an trealamh sonraí nó an 
ríomhaire	sin	a	úsáid,	gach	cúnamh	réasúnach	a	thabhairt	don	oifigeach	údaraithe	i	
ndáil	le	hoibriú	an	trealaimh	sonraí	nó	an	ríomhaire	nó	i	ndáil	le	rochtain	ar	na	taifid	
a stóráiltear ann, lena n-áirítear—

	 	 	 (i)	 trí	na	doiciméid	nó	na	taifid	a	sholáthar	don	oifigeach	údaraithe	i	bhfoirm	inar	
féidir iad a thabhairt chun siúil agus ina bhfuil siad inléite agus intuigthe, nó inar 
féidir	doiciméid	nó	taifid	inléite	agus	intuigthe	a	dhéanamh	díobh,

	 	 	(ii)	 trí	 aon	 phasfhocal	 a	 thabhairt	 don	 oifigeach	 údaraithe	 is	 gá	 chun	 doiciméid	
nó	 taifid	 inléite	 agus	 intuigthe	 a	 dhéanamh	de	na	 doiciméid	nó	na	 taifid	 lena	
mbaineann, nó

	 	 	(iii)	 trína	chumasú	ar	 shlí	eile	don	oifigeach	údaraithe	na	doiciméid	nó	na	 taifid	a	
scrúdú i bhfoirm ina bhfuil siad inléite agus intuigthe.

	 (3)	 Le	 linn	d’oifigeach	údaraithe	 feidhm	 faoin	Acht	 seo,	 faoi	 achtachán	 iomchuí	nó	 faoi	
fhoráil	 iomchuí	a	chomhlíonadh,	 féadfaidh	cibé	oifigigh	údaraithe	eile	agus	cibé	 líon	
oifigeach	údaraithe	eile	nó	cibé	comhaltaí	den	Gharda	Síochána	agus	cibé	líon	comhaltaí	
den Gharda Síochána is cuí leis nó léi a bheith ina theannta nó ina teannta faoi réir aon 
bharántas faoi alt 131.

	 (4)	 Féadfaidh	oifigeach	údaraithe	a	cheangal	ar	dhuine	a	ainm	agus	a	sheoladh	nó	a	hainm	
agus	a	seoladh	a	sholáthar	dó	nó	di	i	gcás	go	mbeidh	forais	réasúnacha	ag	an	oifigeach	
údaraithe chun a cheangal air nó uirthi an fhaisnéis sin a sholáthar d’fhonn iarratas a 
dhéanamh ar bharántas faoi alt 131.

	 (5)	 I	 gcás	 go	 gcoiscfear	 ar	 oifigeach	 údaraithe,	 le	 linn	 dó	 nó	 di	 a	 fheidhmeanna	 nó	 a	
feidhmeanna nó feidhmeanna an Choimisiúin faoin Acht seo, faoi achtachán iomchuí nó 
faoi fhoráil iomchuí a chomhlíonadh, dul isteach in aon áit, féadfaidh sé nó sí iarratas a 
dhéanamh faoi alt 131 ar bharántas á údarú dó nó di dul isteach amhlaidh.

	 (6)	 Ní	rachaidh	oifigeach	údaraithe	isteach	i	dteaghais,	seachas—

  (a) le toiliú an áititheora, nó

  (b) de réir barántas faoi alt 131.

 (7) Beidh duine ciontach i gcion, i gcás—

	 	 (a)	 go	ndéanfaidh	sé	nó	sí	bac	nó	 treampán	a	chur	ar	oifigeach	údaraithe	nó	é	nó	 í	a	
ionsaí,	le	linn	don	oifigeach	údaraithe	a	fheidhmeanna	nó	a	feidhmeanna	faoin	Acht	
seo, faoi achtachán iomchuí nó faoi fhoráil iomchuí a chomhlíonadh,
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	 	 (b)	 go	mainneoidh	nó	go	ndiúltóidh	sé	nó	sí	ceanglas	de	chuid	oifigeach	údaraithe	faoin	
alt seo a chomhlíonadh,

  (c) go n-athróidh sé nó sí, go gcoinneoidh sé nó sí siar, nó go ndíothóidh sé nó sí aon 
doiciméid,	taifid,	ráitis	nó	faisnéis	eile	a	cheangail	oifigeach	údaraithe	ar	an	duine	
lena mbaineann a thabhairt ar aird, nó a bhféadfaidh ionchas réasúnach a bheith aige 
nó aici go gceanglófar air nó uirthi amhlaidh iad a thabhairt ar aird,

  (d) go ndéanfaidh sé nó sí, i gcomhlíonadh airbheartaithe ceanglais faoin alt seo, 
faisnéis,	 doiciméid	nó	 taifid	 is	 eol	 don	duine	 a	 bheith	bréagach	nó	míthreorach	 i	
bponc	ábhartha,	a	thabhairt	d’oifigeach	údaraithe,

	 	 (e)	 go	dtabharfaidh	sé	nó	sí	le	fios	go	bréagach	gur	oifigeach	údaraithe	é	nó	í,	nó

  (f) go ndéanfaidh sé nó sí aon ghníomh dá dtagraítear i míreanna (a) go (e) a thabhairt 
chun críche nó go bhféachfaidh sé nó sí leis an gcéanna a thabhairt chun críche.

 (8) Maidir le duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (7), dlífear—

  (a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma 
nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €250,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (9) Ní bheidh ráiteas nó admháil arna dhéanamh nó arna déanamh ag duine de bhun ceanglas 
faoi fho-alt (1) nó (2) inghlactha	i	bhfianaise	in	imeachtaí	mar	gheall	ar	chion	(seachas	
cion faoi mhír (b) d’fho-alt (7)) arna dtionscnamh i gcoinne an duine.

 (10) San alt seo agus in alt 131, folaíonn “áit”—

  (a) teaghais nó cuid di,

  (b) foirgneamh nó cuid de,

  (c) aon áitreabh eile nó cuid de, agus

  (d) feithicil, árthach, aerárthach nó aon mhodh iompair eile.

Barántais cuardaigh

131.	(1)	 Más	 deimhin	 le	 breitheamh	 den	Chúirt	 Dúiche	 ar	 fhaisnéis	 faoi	mhionn	 ó	 oifigeach	
údaraithe go bhfuil forais réasúnacha drochamhrais ann go bhfuil faisnéis a theastaíonn 
ó	 oifigeach	 údaraithe	 chun	 a	 fheidhmeanna	 nó	 a	 feidhmeanna	 faoin	 gCuid	 seo	 a	
chomhlíonadh á sealbhú in aon áit, féadfaidh an breitheamh barántas a eisiúint á údarú 
dó nó di, agus cibé duine eile nó comhalta den Gharda Síochána ina theannta nó ina 
teannta	má	mheasann	an	t-oifigeach	gur	gá	sin,	dul	isteach,	le	forneart	réasúnach	más	gá,	
san áit, aon tráth nó tráthanna ó dháta eisiúna an bharántais, ar an mbarántas a thabhairt 
ar aird má cheanglaítear amhlaidh, agus gach ceann nó aon cheann de na cumhachtaí a 
thugtar	d’oifigeach	údaraithe	faoi	alt 130 a fheidhmiú.

 (2) Is é a bheidh i dtréimhse bhailíochta barántais tréimhse 28 lá ó dháta a eisiúna, ach 
féadfar an tréimhse bhailíochta sin a fhadú de réir fho-ailt (3) agus (4).

	 (3)	 Féadfaidh	an	t-oifigeach	údaraithe,	le	linn	tréimhse	bhailíochta	barántais	(lena	n-áirítear	
an tréimhse sin arna fadú roimhe sin faoi fho-alt (4)), iarratas a dhéanamh chun breithimh 
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den Chúirt Dúiche ar ordú lena bhfadófar tréimhse bhailíochta an bharántais agus beidh 
iarratas	den	sórt	sin	bunaithe	ar	fhaisnéis	faoi	mhionn	a	chuirfidh	an	t-oifigeach	údaraithe	
i láthair agus ina luafar, faoi threoir na críche nó na gcríoch chun ar eisíodh an barántas, 
na	cúiseanna	a	measann	an	t-oifigeach	údaraithe	go	bhfuil	gá	leis	an	bhfadú.

 (4) I gcás, ar iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (3), gur deimhin leis an mbreitheamh den 
Chúirt Dúiche go bhfuil forais réasúnacha chun a chreidiúint, ag féachaint don fhaisnéis 
sin arna cur i láthair amhlaidh, gur gá tuilleadh ama chun gur féidir déanamh de réir 
na críche nó na gcríoch chun ar eisíodh an barántas, féadfaidh an breitheamh ordú a 
dhéanamh lena ndéanfar tréimhse bhailíochta an bharántais a fhadú de cibé tréimhse 
is cuí agus is cóir i dtuairim an bhreithimh; agus i gcás go ndéanfar ordú den sórt sin, 
cuirfidh	an	breitheamh	faoi	deara	an	barántas	a	 fhormhuiniú	ar	 shlí	oiriúnach	chun	a	
thréimhse bhailíochta fhadaithe a chur in iúl.

 (5) Ní choisceann aon ní i bhfo-ailt (1) go (4) ar bhreitheamh den Chúirt Dúiche barántas 
cuardaigh breise, i ndáil leis an áit chéanna, a eisiúint faoin alt seo, ar iarratas nua a 
dhéanamh faoi fho-alt (1).

Fógra faisnéise

132.	(1)	 Féadfaidh	an	Coimisiún	nó	oifigeach	údaraithe,	trí	fhógra	i	scríbhinn	(dá	ngairtear	“fógra	
faisnéise” san Acht seo) a sheirbheálfar ar rialaitheoir nó ar phróiseálaí, a cheangal ar an 
rialaitheoir nó ar an bpróiseálaí cibé faisnéis, i ndáil le nithe a bheidh sonraithe san fhógra, 
is gá nó is fóirsteanach chun go gcomhlíonfaidh an Coimisiún a chuid feidhmeanna, nó 
chun	go	gcomhlíonfaidh	an	t-oifigeach	údaraithe	a	fheidhmeanna	nó	a	feidhmeanna	faoin	
gCuid seo, a thabhairt dó i scríbhinn laistigh de cibé tréimhse a shonrófar san fhógra, 
agus, más infheidhme, san fhormáid nó ar an modh a bheidh sonraithe san fhógra.

 (2) Faoi réir fho-alt (3)—

  (a) beidh ar áireamh i bhfógra faisnéise ráiteas ina gcuirfear in iúl don rialaitheoir nó don 
phróiseálaí lena mbaineann go bhfuil sé nó sí i dteideal faoi alt 150(1) achomharc a 
dhéanamh i gcoinne an cheanglais a bheidh sonraithe san fhógra,

  (b) ní bheidh an tréimhse, dá dtagraítear i bhfo-alt (1), a bheidh sonraithe i bhfógra 
faisnéise níos giorra ná 28 lá ón dáta a seirbheálfar an fógra, agus

  (c) má thionscnaítear achomharc faoi alt 150(1) i gcoinne ceanglas a bheidh sonraithe 
i bhfógra faisnéise, ní gá an ceanglas a chomhlíonadh agus ní bheidh feidhm ag 
fo-alt (6) i ndáil leis an gceanglas, go dtí go gcinnfear nó go dtarraingeofar siar an 
t-achomharc.

	 (3)	 I	gcás,	maidir	leis	an	gCoimisiún	nó	maidir	le	hoifigeach	údaraithe—

  (a) gurb é a thuairim nó a tuairim, de bharr imthosca speisialta, gur cheart ceanglas a 
shonrófar i bhfógra faisnéise a chomhlíonadh go práinneach, agus

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

 ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) i ndáil leis an bhfógra, ach, maidir leis an bhfógra—

   (i) beidh ráiteas ann i dtaobh éifeacht fho-ailt (3) agus (4) d’alt 150, agus

   (ii) ní cheanglófar leis an ceanglas a chomhlíonadh roimh dheireadh na tréimhse 7 lá 
dar tosach an dáta a seirbheálfar an fógra.
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 (4) (a) Ní mheasfar go ndéanann aon ní san alt seo iallach a chur ar rialaitheoir nó ar 
phróiseálaí, le linn fógra faisnéise a chomhlíonadh, faisnéis a thabhairt a bheadh 
díolmhaithe óna tabhairt ar aird in imeachtaí i gcúirt ar fhoras pribhléide gairmiúla 
dlíthiúla.

  (b) Aon doiciméad a thabharfar i gcomhlíonadh fógra faisnéise, ní bheidh sé inghlactha 
i	 bhfianaise	 in	 imeachtaí	 i	 leith	 cion	 (seachas	 cion	 faoin	 alt	 seo)	 a	 thionscnófar	 i	
gcoinne aon duine a thabharfaidh an doiciméad nó a chomhthoileoidh leis an 
doiciméad a thabhairt.

	 (5)	 Déanfaidh	an	rialaitheoir	nó	an	próiseálaí	lena	mbaineann	aon	doiciméid,	taifid,	ráitis	nó	
faisnéis eile a bheidh á gcoimeád siar nó á coimeád siar aige faoi fho-alt (4)(a) a chur in 
iúl don Choimisiún.

 (6) Aon rialaitheoir nó próiseálaí a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, ceanglas a 
shonraítear i bhfógra faisnéise a chomhlíonadh, nó a dhéanfaidh, i gcomhlíonadh 
airbheartaithe	ceanglais	den	sórt	sin,	faisnéis	a	thabhairt	don	Choimisiún	nó	d’oifigeach	
údaraithe is eol don rialaitheoir nó don phróiseálaí a bheith bréagach nó míthreorach i 
bponc ábhartha, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

  (a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma 
nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €250,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (7) (a) Maidir le fógra faisnéise—

   (i) i gcás go mbeidh sé eisithe ag an gCoimisiún, féadfaidh an Coimisiún é a chealú, 
agus

	 	 	(ii)	 i	gcás	go	mbeidh	sé	eisithe	ag	oifigeach	údaraithe,	féadfaidh	an	Coimisiún	nó	an	
t-oifigeach	údaraithe	sin	é	a	chealú.

  (b) Déanfaidh duine a chealóidh fógra faisnéise faoi mhír (a) fógra i scríbhinn a thabhairt 
don rialaitheoir nó don phróiseálaí ar ar seirbheáladh an fógra.

Fógra forfheidhmiúcháin

133. (1) Sa Chuid seo, ciallaíonn “fógra forfheidhmiúcháin” fógra i scríbhinn arna sheirbheáil de 
réir fho-alt (2), fho-alt (3) nó alt 109(5)(d), 115(2), 122(4)(d) nó 127(2), ar rialaitheoir nó 
ar phróiseálaí, á cheangal ar an rialaitheoir nó ar an bpróiseálaí cibé bearta a dhéanamh 
a shonrófar san fhógra, laistigh de cibé tréimhse a shonrófar amhlaidh.

 (2) D’ainneoin aon ní atá i gCaibidil 2,	 féadfaidh	an	Coimisiún	nó	oifigeach	údaraithe,	 i	
gcás gurb é a thuairim nó a tuairim go bhfuil achtachán iomchuí sáraithe nó á shárú ag 
rialaitheoir nó ag próiseálaí, fógra forfheidhmiúcháin a sheirbheáil ar an rialaitheoir nó 
ar an bpróiseálaí á cheangal ar an rialaitheoir nó ar an bpróiseálaí beart amháin nó níos 
mó de na bearta a shonraítear in alt 109(5)(d) a dhéanamh.

 (3) D’ainneoin aon ní atá i gCaibidil 3,	 féadfaidh	 an	 Coimisiún	 nó	 oifigeach	 údaraithe,	
i gcás gurb é a thuairim nó a tuairim go bhfuil foráil iomchuí sáraithe nó á sárú ag 
rialaitheoir nó ag próiseálaí, fógra forfheidhmiúcháin a sheirbheáil ar an rialaitheoir nó 
ar an bpróiseálaí á cheangal ar an rialaitheoir nó ar an bpróiseálaí beart amháin nó níos 
mó de na bearta a shonraítear in alt 122(4)(d) a dhéanamh.
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 (4) Beidh ar áireamh i bhfógra forfheidhmiúcháin ráiteas ina gcuirfear in iúl don rialaitheoir 
nó don phróiseálaí lena mbaineann go bhfuil sé i dteideal faoi alt 150(1) achomharc a 
dhéanamh i gcoinne ceanglas a bheidh sonraithe san fhógra.

 (5) I gcás go seirbheálfar fógra forfheidhmiúcháin faoi alt 109(5)(d),122(4)(d), fo-alt (2) nó 
fo-alt (3)—

  (a) sonrófar san fhógra an t-achtachán iomchuí nó an fhoráil iomchuí, de réir mar is 
infheidhme,	atá,	i	dtuairim	an	Choimisiúin,	nó	más	infheidhme,	i	dtuairim	oifigigh	
údaraithe, sáraithe nó á shárú nó á sárú, agus na cúiseanna ar tháinig sé nó sí ar an 
tuairim sin, agus

  (b) faoi réir fho-alt (6)—

   (i) ní bheidh an tréimhse, dá dtagraítear i bhfo-alt (1), a bheidh sonraithe i bhfógra 
forfheidhmiúcháin níos giorra ná 28 lá ón dáta a seirbheálfar an fógra, agus

   (ii) má thionscnaítear achomharc faoi alt 150(1) i gcoinne ceanglas a bheidh sonraithe 
san fhógra, ní gá an ceanglas a chomhlíonadh agus ní bheidh feidhm ag fo-ailt 
(9) ná (10) i ndáil leis an gceanglas, go dtí go gcinnfear nó go dtarraingeofar siar 
an t-achomharc.

	 (6)	 I	gcás,	maidir	leis	an	gCoimisiún	nó	maidir	le	hoifigeach	údaraithe—

  (a) gurb é a thuairim nó a tuairim, de bharr imthosca speisialta, gur cheart ceanglas 
a bheidh sonraithe i bhfógra forfheidhmiúcháin dá dtagraítear i bhfo-alt (5) a 
chomhlíonadh go práinneach, agus

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

   ní bheidh feidhm ag fo-alt (5)(b) i ndáil leis an bhfógra, ach, maidir leis an bhfógra—

   (i) beidh ráiteas ann i dtaobh éifeacht fho-ailt (3) agus (4) d’alt 150, agus

   (ii) ní cheanglófar leis an ceanglas a chomhlíonadh roimh dheireadh na tréimhse 7 lá 
dar tosach an dáta a seirbheálfar an fógra.

 (7) (a) Faoi réir mhír (b), déanfaidh rialaitheoir nó próiseálaí, tar éis dó fógra 
forfheidhmiúcháin a chomhlíonadh, a luaithe is féidir agus in aon chás tráth nach 
déanaí ná 28 lá tar éis an fógra sin a chomhlíonadh, fógra a thabhairt dóibh seo a leanas 
i dtaobh na mbeart atá déanta chun an fógra forfheidhmiúcháin a chomhlíonadh:

	 	 	 (i)	 an	Coimisiún	nó	an	t-oifigeach	údaraithe	lena	mbaineann;

   (ii) aon ábhar sonraí lena mbaineann.

  (b) I gcás gurb éard a bhí i gceist le comhlíonadh fógra forfheidhmiúcháin sonraí 
pearsanta a cheartú nó a léirscriosadh nó srian a chur le próiseáil, déanfaidh an 
rialaitheoir agus an próiseálaí, le linn dóibh mír (a) a chomhlíonadh, ina theannta 
sin—

   (i) fógra a thabhairt d’aon fhaighteoir ar nochtadh na sonraí dó nó di, nó

   (ii) i gcás nach féidir fomhír (i) a chomhlíonadh nó go ngabhann saothar as cuimse 
leis, agus i gcás go n-iarrfaidh an t-ábhar sonraí é, fógra a thabhairt don ábhar 
sonraí i dtaobh na bhfaighteoirí nó na n-earnálacha faighteoirí.
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 (8) (a) Maidir le fógra forfheidhmiúcháin—

   (i) i gcás go mbeidh sé eisithe ag an gCoimisiún, féadfaidh an Coimisiún é a chealú, 
agus

	 	 	(ii)	 i	gcás	go	mbeidh	sé	eisithe	ag	oifigeach	údaraithe,	féadfaidh	an	Coimisiún	nó	an	
t-oifigeach	údaraithe	sin	é	a	chealú.

  (b) Aon duine a chealóidh fógra forfheidhmiúcháin faoi mhír (a), tabharfaidh sé nó sí 
fógra i scríbhinn don rialaitheoir nó don phróiseálaí ar ar seirbheáladh an fógra.

 (9) (a) Féadfaidh an Coimisiún, faoi réir Chaibidil 6, breith a thabhairt fíneáil riaracháin a 
fhorchur ar rialaitheoir nó ar phróiseálaí a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach, 
ceanglas a chomhlíonadh a bheidh sonraithe i bhfógra forfheidhmiúcháin arna 
sheirbheáil ar an rialaitheoir nó ar an bpróiseálaí faoi alt 109(5)(d), 115(2) nó fo-alt 
(2).

  (b) Déanfaidh an Coimisiún, a luaithe is indéanta tar éis dó a bhreith a thabhairt faoi mhír 
(a), fógra i scríbhinn a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí lena mbaineann 
ina gcuirfear an bhreith in iúl dó.

 (10) Maidir le rialaitheoir nó próiseálaí, a mhainneoidh, gan leithscéal réasúnach—

  (a) ceanglas a bheidh sonraithe i bhfógra forfheidhmiúcháin, nó

  (b) fo-alt (7),

   a chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

   (i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

   (ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €250,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Imthosca ina bhféadfar iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phróiseáil sonraí a 
fhionraí nó a shrianadh

134. (1) Gan dochar d’Airteagail 58(2) agus 66 den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí agus 
d’fho-alt (4), féadfaidh an Coimisiún, i gcás go measfaidh sé go bhfuil gá práinneach 
le gníomhú d’fhonn cearta agus saoirsí ábhar sonraí faoi achtachán iomchuí a chosaint, 
go dtí go ndéanfar bearta nó bearta breise faoin achtachán iomchuí, iar bhfógra don 
rialaitheoir nó don phróiseálaí lena mbaineann, iarratas a dhéanamh ar mhodh achomair 
chun na hArd-Chúirte ar ordú faoi fho-alt (2).

 (2) Féadfaidh an Ard-Chúirt iarratas faoi fho-alt (1) a chinneadh—

	 	 (a)	 trí	aon	ordú	is	cuí	léi	a	dhéanamh,	lena	n-áirítear	ordú	lena	bhfionrófar,	lena	srianfar	
nó lena dtoirmiscfear—

   (i) an rialaitheoir nó an próiseálaí do phróiseáil na sonraí pearsanta lena mbaineann, 
nó

   (ii) an rialaitheoir nó an próiseálaí d’aistriú sonraí den sórt sin chuig faighteoir i dtríú 
tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta,
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   ar feadh cibé tréimhse, nó go dtí go dtarlóidh cibé teagmhas, a shonrófar san ordú, 
agus

  (b) trí aon ordachán eile is cuí leis an Ard-Chúirt a thabhairt don Choimisiún.

 (3) Déanfaidh an Coimisiún, ar ordachán ón Ard-Chúirt faoi fho-alt (2)(b) a chomhlíonadh, 
fógra i scríbhinn a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí lena mbaineann maidir le 
comhlíonadh an ordacháin ag an gCoimisiún.

 (4) I gcás go measfaidh an Coimisiún go bhfuil gá le próiseáil sonraí pearsanta nó aistriú 
sonraí den sórt sin chuig faighteoir i dtríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta a fhionraí, 
a shrianadh nó a thoirmeasc láithreach d’fhonn cearta agus saoirsí ábhar sonraí faoi 
achtachán iomchuí a chosaint, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh ar mhodh achomair ex 
parte chun na hArd-Chúirte ar ordú eatramhach faoi fho-alt (6).

 (5) Beidh iarratas faoi fho-alt (4) bunaithe ar mhionnscríbhinn a bheidh mionnaithe ag an 
gCoimisiún nó thar a cheann.

 (6) (a) Féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas faoi fho-alt (4) a fháil, i gcás go measfaidh an 
Chúirt, ag féachaint d’imthosca an cháis, gur gá déanamh amhlaidh chun cearta agus 
saoirsí	ábhar	sonraí	a	chosaint,	ordú	eatramhach	a	dhéanamh	lena	bhfionrófar,	lena	
srianfar nó lena dtoirmiscfear—

   (i) an rialaitheoir nó an próiseálaí do phróiseáil na sonraí pearsanta lena mbaineann, 
nó

   (ii) an rialaitheoir nó an próiseálaí d’aistriú sonraí den sórt sin chuig faighteoir i dtríú 
tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta.

  (b) Gan dochar d’fho-alt (7), i gcás go ndéanfar ordú eatramhach faoin bhfo-alt seo, 
déanfaidh an Coimisiún, a luaithe is indéanta, cóip den ordú agus den mhionnscríbhinn 
dá dtagraítear i bhfo-alt (5) a sheirbheáil ar an rialaitheoir nó ar an bpróiseálaí lena 
mbaineann.

  (c) Beidh éifeacht le hordú eatramhach faoin bhfo-alt seo ar feadh cibé tréimhse, nach 
faide	ná	7	lá	oibre,	a	shonrófar	san	ordú,	agus	scoirfidh	sé	d’éifeacht	a	bheith	leis	ar	
an Ard-Chúirt do chinneadh iarratas faoi fho-alt (1).

 (7) (a) Tiocfaidh ordú eatramhach faoi fho-alt (6) in éifeacht an tráth a dtabharfar fógra i 
dtaobh a dhéanta don rialaitheoir nó don phróiseálaí.

  (b) Measfar, gan dochar d’aon chineál eile fógra, gur leorfhógra don rialaitheoir nó don 
phróiseálaí lena mbaineann, i dtaobh an t-ordú a bheith déanta, teachtaireacht ó bhéal 
don rialaitheoir nó don phróiseálaí, arna tabhairt ag an gCoimisiún nó thar a cheann, 
á chur in iúl go ndearnadh ordú eatramhach, agus cóip den ordú sin a thabhairt ar aird 
ina teannta.

 (8) Déanfaidh an Coimisiún na sonraí de chuid ordú arna dhéanamh ag an Ard-Chúirt faoin 
alt seo a chur in iúl—

  (a) don Choimisiún Eorpach,

  (b) don Bhord Eorpach um Chosaint Sonraí, agus

  (c) d’údaráis maoirseachta eile lena mbaineann.
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Cumhacht chun a cheangal tuarascáil a thabhairt

135. (1) Féadfaidh an Coimisiún, chun faireachán cuí éifeachtach a dhéanamh ar chur chun 
feidhme achtacháin iomchuí, agus ag féachaint do na nithe a leagtar amach i bhfo-alt 
(3), trí fhógra i scríbhinn arna thabhairt do rialaitheoir nó do phróiseálaí, a cheangal ar an 
rialaitheoir nó ar an bpróiseálaí tuarascáil a sholáthar don Choimisiún, de réir an fhógra 
sin, maidir le ní ar bith a bheidh sonraithe san fhógra agus ar cheangail an Coimisiún 
nó a bhféadfadh an Coimisiún a cheangal faisnéis a sholáthar, nó aon ráiteas, taifead nó 
doiciméad a thabhairt ar aird, ina thaobh faoi fhoráil ar bith d’achtachán iomchuí.

 (2) Is i scríbhinn a bheidh fógra faoi fho-alt (1) agus sonrófar ann—

  (a) an dáta ar ar tugadh an fógra,

  (b) an tréimhse ar laistigh di a ainmneoidh an rialaitheoir nó an próiseálaí duine chun an 
Choimisiún le ceadú a fháil ina leith faoi fho-alt (4),

  (c) críoch, scóip agus foirm na tuarascála,

  (d) na nithe a gceanglófar tuarascáil a thabhairt orthu,

  (e) an t-amchlár a gcríochnófar an tuarascáil dá réir,

  (f) an mbeidh moltaí le cur san áireamh sa tuarascáil i ndáil leis an rialaitheoir nó an 
próiseálaí do chomhlíonadh achtachán iomchuí ar shlí níos fearr,

  (g) más cuí, an mhodheolaíocht a úsáidfear le linn an tuarascáil a ullmhú, agus

  (h) cibé nithe eile a bhaineann leis an tuarascáil agus is cuí leis an gCoimisiún.

 (3) Sula dtabharfaidh sé fógra faoin alt seo, déanfaidh an Coimisiún, agus an chríoch ar 
chuici a cheanglaítear an tuarascáil a thabhairt á cur i gcuntas aige, aird a thabhairt ar na 
nithe seo a leanas, ar a laghad—

  (a) an mbeadh aon chumhachtaí eile, a fhéadfaidh an Coimisiún a fheidhmiú, níos cuí 
sna himthosca lena mbaineann,

  (b) an t-eolas agus an saineolas iomchuí atá ar fáil don rialaitheoir nó don phróiseálaí, 
agus

  (c) an leibhéal acmhainní atá ar fáil don rialaitheoir nó don phróiseálaí agus an tairbhe 
is dócha a bhainfeadh an rialaitheoir nó an próiseálaí as an tuarascáil a sholáthar.

 (4) Aon tuarascáil a cheanglaítear a sholáthar don Choimisiún faoin alt seo, ullmhóidh duine 
í is duine (dá ngairtear “an t-athbhreithnitheoir”)—

  (a) a bheidh ainmnithe ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí, laistigh de cibé tréimhse 
a shonrófar san fhógra a thabharfar faoi fho-alt (1), agus a bheidh ceadaithe ag an 
gCoimisiún, nó

  (b) a bheidh ainmnithe ag an gCoimisiún, i gcás—

   (i) nach mbeidh aon duine ainmnithe ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí laistigh 
den tréimhse a shonrófar san fhógra faoi fho-alt (1), nó

   (ii) nach mbeidh an Coimisiún sásta leis an duine a bheidh ainmnithe amhlaidh.
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 (5) Le linn don Choimisiún breithniú a dhéanamh i dtaobh an gceadóidh sé ainmniúchán 
faoi fho-alt (4)(a) nó an ndéanfaidh sé ainmniúchán faoi fho-alt (4)(b), beidh aird ag 
an gCoimisiún ar na himthosca ba bhun leis an gceanglas tuarascáil a thabhairt agus ar 
i dtaobh ar dealraitheach, maidir leis an duine a bheartaíonn sé a cheadú nó a ainmniú 
amhlaidh mar athbhreithnitheoir—

  (a) go bhfuil an inniúlacht ann nó inti agus an saineolas aige nó aici is gá chun an 
tuarascáil a ullmhú,

  (b) go bhfuil sé nó sí in ann an tuarascáil a chríochnú laistigh den tréimhse a shonróidh 
an Coimisiún san fhógra a thabharfar faoi fho-alt (1),

  (c) go bhfuil aon eolas sainfheidhmiúil iomchuí ar bith aige nó aici, lena n-áirítear eolas 
sainfheidhmiúil ar na gníomhaíochtaí próiseála sonraí a sheolann an rialaitheoir nó 
an próiseálaí, agus ar na nithe a mbeidh tuarascáil le tabhairt orthu,

  (d) go bhfuil aon easaontacht leasa ionchasach aige nó aici in athbhreithniú a dhéanamh 
ar na nithe a bhfuil tuarascáil le tabhairt orthu,

  (e) go bhfuil neamhspleáchas dóthanach aige nó aici, ag féachaint d’aon chaidreamh 
gairmiúil nó tráchtála marthanach ar bith, chun tuairim oibiachtúil a thabhairt, agus

  (f) go bhfuil aon taithí roimhe sin aige nó aici ar thuarascálacha faoin alt seo nó 
tuarascálacha dá samhail a ullmhú.

 (6) I gcás go gceadóidh an Coimisiún ainmniúchán faoi fho-alt (4)(a) nó go ndéanfaidh sé 
ainmniúchán faoi fho-alt (4)(b), tabharfaidh sé fógra i scríbhinn don rialaitheoir nó don 
phróiseálaí á rá sin.

 (7) I gcás go gceadóidh nó go ndéanfaidh an Coimisiún ainmniúchán athbhreithnitheora faoi 
fho-alt (4), déanfaidh an rialaitheoir nó an próiseálaí conradh leis an athbhreithnitheoir.

 (8) Beidh téarma sa chonradh dá dtagraítear i bhfo-alt (7) á rá—

  (a) go gceanglaítear ar an athbhreithnitheoir tuarascáil a ullmhú don rialaitheoir nó don 
phróiseálaí de réir an fhógra a thabharfar faoi fho-alt (1),

  (b) go gceanglaítear ar an athbhreithnitheoir, agus go gceadaítear dó nó di, na nithe seo 
a leanas a sholáthar don Choimisiún i gcás go n-iarrfaidh an Coimisiún amhlaidh:

   (i) nuashonrúcháin thréimhsiúla maidir le dul chun cinn agus saincheisteanna a 
eascróidh as an gcéanna;

   (ii) tuarascálacha eatramhacha; agus

   (iii) cóipeanna d’aon dréacht-tuarascálacha a thabharfar don rialaitheoir nó don 
phróiseálaí, 

   agus

  (c) go mbeidh an conradh faoi réir dhlí an Stáit.

 (9) Féadfaidh an Coimisiún, más dóigh leis gur cuí é, a iarraidh ar an rialaitheoir nó ar 
an bpróiseálaí cóip den dréachtchonradh a thabhairt don Choimisiún sula ndéanfar é 
agus féadfaidh an Coimisiún a cheangal go ndéanfar cibé modhnuithe is cuí leis ar an 
dréachtchonradh.
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	 (10)	 Beidh	na	costais	a	bhainfidh	agus	a	ghabhfaidh	le	tuarascáil	faoin	alt	seo	a	ullmhú	le	híoc	
ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí.

 (11) Tabharfaidh rialaitheoir nó próiseálaí an cúnamh sin go léir d’athbhreithnitheoir a 
theastóidh uaidh nó uaithi le réasún chun tuarascáil faoin alt seo a ullmhú.

 (12) I gcás go n-iarrfaidh an Coimisiún é, soláthróidh athbhreithnitheoir míniú ar thuarascáil 
faoin alt seo ina hiomláine nó ar aon chuid di nó ar na moltaí, más ann, a dhéanfar sa 
tuarascáil, nó ar cibé nithe eile a bhaineann leis an tuarascáil is cuí leis an gCoimisiún, 
agus sin i cibé foirm agus laistigh de cibé tréimhse a shonróidh an Coimisiún.

 (13) Ní bheidh an Coimisiún faoi cheangal ag an ábhar i dtuarascáil faoin alt seo agus ní 
mheasfar chun aon chríche gur breith nó tuairim de chuid an Choimisiúin tuarascáil den 
sórt sin.

 (14) Ní bheidh an Coimisiún faoi dhliteanas i leith aon ghníomhartha nó neamhghníomhartha 
de chuid athbhreithnitheora nó rialaitheora nó próiseálaí a bhaineann le tuarascáil faoin 
alt seo.

 (15) Aon duine—

	 	 (a)	 a	chuirfidh	bac	nó	treampán	ar	athbhreithnitheoir	le	linn	dó	nó	di	tuarascáil	faoin	alt	
seo a ullmhú,

  (b) a dhéanfaidh, i ndáil le tuarascáil faoin alt seo a ullmhú, faisnéis a thabhairt 
d’athbhreithnitheoir is eol don duine a bheith bréagach nó míthreorach i bponc 
ábhartha, nó

  (c) is athbhreithnitheoir agus a dhéanfaidh, i ndáil le tuarascáil faoin alt seo a ullmhú, 
faisnéis a thabhairt don Choimisiún is eol don athbhreithnitheoir a bheith bréagach 
nó míthreorach i bponc ábhartha,

  beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

   (i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

   (ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €250,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Iniúchadh ar Chosaint Sonraí

136. (1) I gcás go mbeidh feidhm ag Cuid 5 maidir le rialaitheoir nó próiseálaí, féadfaidh an 
Coimisiún cibé scrúdú i bhfoirm iniúchta is cuí leis a dhéanamh nó a chur faoi deara é a 
dhéanamh chun a chinneadh an bhfuil nó nach bhfuil cleachtais agus nósanna imeachta 
an rialaitheora nó an phróiseálaí de réir na Coda sin agus rialacháin arna ndéanamh 
fúithi.

 (2) Féadfaidh an Coimisiún, chun críoch iniúchta faoi fho-alt (1) nó chun críoch iniúchta 
ar chosaint sonraí, a cheangal ar an rialaitheoir nó ar an bpróiseálaí lena mbaineann 
aon	doiciméid,	 taifid,	ráitis	nó	faisnéis	eile	 is	 iomchuí	nó	is	gá	chun	an	t-iniúchadh	a	
sheoladh agus atá i seilbh, nó faoi rialú, an duine sin, nó atá ar fáil ag an duine sin, a 
thabhairt ar aird.
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 (3) Déanfaidh an Coimisiún, sula dtosóidh sé ar iniúchadh faoi fho-alt (1), nó ar iniúchadh 
ar chosaint sonraí, fógra a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí lena mbaineann i 
dtaobh é a bheith beartaithe aige iniúchadh den sórt sin a sheoladh, is fógra—

  (a) ina sonrófar na nithe a mbeidh baint ag an iniúchadh beartaithe leo, agus

  (b) ina sonrófar an dáta, nach luaithe ná 7 lá ón dáta ar a dtabharfar an fógra ar a dtosófar 
ar an iniúchadh.

 (4) San alt seo, ciallaíonn “iniúchadh ar chosaint sonraí” iniúchadh ar chosaint sonraí a 
sheoltar chun críoch Airteagal 58(1)(b) den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí.

caibidil 5

Imscrúduithe

Imscrúduithe

137.	(1)	 Féadfaidh	an	Coimisiún,	chun	críoch	fiosrúcháin	dá	dtagraítear	in	alt 110(1) nó 123(1), 
a chur faoi deara cibé imscrúdú is cuí leis a dhéanamh.

 (2) Féadfaidh an Coimisiún, chun críocha fho-alt (1),	a	ordú	d’oifigeach	údaraithe	amháin	
nó níos mó—

  (a) an t-imscrúdú a dhéanamh, agus

  (b) tuarascáil ar imscrúdú a chur faoi bhráid an Choimisiúin tar éis an t-imscrúdú a 
chríochnú.

 (3) Féadfaidh an Coimisiún scóip agus téarmaí an imscrúdaithe a bheidh le déanamh 
a mhíniú, cibé acu maidir leis na nithe nó leis an tréimhse a thiocfaidh faoi réim an 
imscrúdaithe, nó maidir le nithe eile, agus, go háirithe, féadfaidh sé an t-imscrúdú a 
theorannú go nithe a bhaineann le himthosca áirithe.

	 (4)	 I	 gcás	 go	 mbeidh	 ordaithe	 do	 níos	 mó	 ná	 oifigeach	 údaraithe	 amháin	 imscrúdú	 a	
dhéanamh,	 déanfaidh	 na	 hoifigigh	 údaraithe,	 a	 mbeidh	 ordaithe	 amhlaidh	 dóibh,	 an	
tuarascáil ar imscrúdú a ullmhú i gcomhar agus déanfar an t-alt seo agus ailt 138 go 140, 
fairis na modhnuithe go léir is gá, a fhorléiriú dá réir sin.

 (5) A luaithe is indéanta tar éis a cheaptha nó a ceaptha chun imscrúdú a dhéanamh, déanfaidh 
an	t-oifigeach	údaraithe—

  (a) fógra i scríbhinn a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí lena mbaineann—

   (i) i gcás go mbeidh an scrúdú lena mbaineann á dhéanamh i leith gearán de réir bhrí 
Chaibidil 2 nó 3, ina leagfar amach mionsonraí an ghearáin lena mbaineann, nó

   (ii) más de dheoin an Choimisiúin féin a bheidh an scrúdú á dhéanamh, ina leagfar 
amach na nithe lena mbaineann an t-imscrúdú,

   agus

  (b) deis a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí freagra a thabhairt ar an bhfógra 
faoi mhír (a) laistigh de 7 lá ón dáta a tugadh an fógra (nó cibé tréimhse bhreise nach 
faide	ná	28	lá	a	cheadóidh	an	t-oifigeach	údaraithe).
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Imscrúdú a sheoladh faoi alt 137

138.	(1)	 Aon	 oifigeach	 údaraithe	 a	 mbeidh	 ordaithe	 dó	 nó	 di	 faoi	 alt 137(2) imscrúdú a  
dhéanamh, féadfaidh sé nó sí, chun críocha an imscrúdaithe—

  (a) a cheangal ar dhuine, is rialaitheoir nó próiseálaí, nó fostaí nó gníomhaire de chuid 
an	rialaitheora	nó	an	phróiseálaí	sin,	arb	é	tuairim	an	oifigigh	údaraithe	ina	leith—

   (i) go bhfuil faisnéis aige nó aici is faisnéis atá iomchuí maidir leis an imscrúdú, nó

   (ii) go bhfuil aon taifead nó doiciméad is iomchuí maidir leis an imscrúdú i seilbh, 
nó faoi rialú, an duine nó ar fáil ag an duine,

	 	 	 an	 taifead	 nó	 an	 doiciméad	 sin,	 de	 réir	mar	 a	 bheidh,	 a	 sholáthar	 don	 oifigeach	
údaraithe, agus

	 	 (b)	 i	gcás	gur	cuí	 leis	an	oifigeach	údaraithe,	a	cheangal	ar	an	duine	sin	freastal	os	a	
chomhair nó os a comhair d’fhonn an fhaisnéis, an taifead nó an doiciméad sin, de 
réir mar a bheidh, a sholáthar amhlaidh,

 agus comhlíonfaidh an duine an ceanglas.

 (2) Sonrófar na nithe seo a leanas i gceanglas faoi fho-alt (1)—

  (a) tréimhse ar laistigh di a bheidh, nó dáta nó tráth ar a mbeidh, an ceanglas le 
comhlíonadh ag an duine is ábhar don cheanglas, agus

	 	 (b)	 de	réir	mar	is	cuí	leis	an	oifigeach	údaraithe	lena	mbaineann—

   (i) an áit ag a bhfreastalóidh an duine chun an fhaisnéis lena mbaineann a thabhairt 
nó ar a seachadfaidh an duine an taifead nó an doiciméad lena mbaineann, nó

   (ii) an áit ar chuici a seolfaidh an duine an fhaisnéis, an taifead nó an doiciméad lena 
mbaineann.

	 (3)	 Aon	duine	ar	a	gceanglófar	freastal	os	comhair	oifigeach	údaraithe	faoi	fho-alt (2)—

	 	 (a)	 ceanglófar	freisin	air	nó	uirthi	aon	cheist	a	chuirfidh	an	t-oifigeach	údaraithe	air	nó	
uirthi a fhreagairt go hiomlán agus go fírinneach, agus

	 	 (b)	 má	cheanglaíonn	an	t-oifigeach	údaraithe	air	nó	uirthi	déanamh	amhlaidh,	freagróidh	
sé nó sí aon cheist den sórt sin faoi mhionn.

	 (4)	 I	gcás	gur	dealraitheach	d’oifigeach	údaraithe	gur	mhainnigh	duine	nó	go	bhfuil	duine	
ag mainneachtain ceanglas faoi fho-alt (2) nó (3) a chomhlíonadh nó a chomhlíonadh 
go	hiomlán,	féadfaidh	an	t-oifigeach	údaraithe,	iar	bhfógra	don	duine	agus	le	toiliú	an	
Choimisiúin, iarratas a dhéanamh ar mhodh achomair chun na Cúirte Cuarda ar ordú faoi 
fho-alt (5).

 (5) Féadfaidh an Chúirt Chuarda, ar iarratas faoi fho-alt (4) a éisteacht, más deimhin léi gur 
mhainnigh an duine nó go bhfuil an duine ag mainneachtain an ceanglas lena mbaineann 
a chomhlíonadh nó a chomhlíonadh go hiomlán—

  (a) ordú a dhéanamh lena gceanglófar ar an duine, laistigh de cibé tréimhse a shonróidh 
an Chúirt, an ceanglas a chomhlíonadh nó a chomhlíonadh go hiomlán, de réir mar a 
bheidh, nó

  (b) ceanglas éagsúil a chur in ionad an cheanglais lena mbaineann.
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	 (6)	 Údaraítear	 leis	 seo	 d’oifigeach	 údaraithe	 duine	 a	 chur	 faoi	 mhionn	 dá	 dtagraítear	 i 
bhfo-alt (3)(b).

 (7) Beidh duine is ábhar do cheanglas faoi fho-alt (1) nó (3) i dteideal na ndíolúintí agus na 
bpribhléidí céanna i leith an ceanglas sin a chomhlíonadh amhail is dá mba fhinné os 
comhair na hArd-Chúirte an duine.

 (8) Ní bheidh aon ráiteas arna dhéanamh ná aon admháil arna déanamh ag duine de bhun 
ceanglas faoi fho-alt (1) nó (3) inghlactha	i	bhfianaise	in	imeachtaí	i	leith	cion	(seachas	
cion faoi fho-alt (12))	a	thionscnófar	i	gcoinne	an	duine,	agus	déanfaidh	an	t-oifigeach	
údaraithe lena mbaineann é sin a mhíniú don duine i ngnáthchaint.

	 (9)	 Ní	mheasfar	 go	 gcuirtear	 iallach	 le	 haon	 ní	 san	 alt	 seo	 ar	 aon	 duine	 ráitis,	 taifid	 nó	
doiciméid eile nó faisnéis eile a thabhairt ar aird a mbeadh díolmhaithe óna dtabhairt nó 
óna tabhairt ar aird in imeachtaí i gcúirt ar fhoras pribhléide gairmiúla dlíthiúla.

	 (10)	 Chun	críoch	imscrúdaithe,	féadfaidh	oifigeach	údaraithe,	más	cuí	 leis	nó	léi	déanamh	
amhlaidh, éisteacht ó bhéal a sheoladh dá dheoin féin nó dá deoin féin.

 (11) Beidh éifeacht le Sceideal 3 chun críoch éisteachta ó bhéal dá dtagraítear i bhfo-alt (10).

 (12) Faoi réir fho-alt (9), aon duine—

	 	 (a)	 a	choimeádfaidh	siar,	a	dhíothóidh	nó	a	cheilfidh	aon	fhaisnéis	nó	ráitis,	 taifid	nó	
doiciméid eile a theastóidh chun críoch imscrúdaithe, nó a dhiúltóidh an céanna a 
sholáthar,

	 	 (b)	 a	mhainneoidh	nó	a	dhiúltóidh	aon	cheanglas	de	chuid	oifigeach	údaraithe	faoin	alt	
seo a chomhlíonadh,

  (c) a dhéanfaidh, i gcomhlíonadh airbheartaithe ceanglais faoin alt seo, faisnéis, 
doiciméid	 nó	 taifid	 is	 eol	 don	 duine	 a	 bheith	 bréagach	 nó	 míthreorach	 i	 bponc	
ábhartha	a	thabhairt	d’oifigeach	údaraithe,	nó

	 	 (d)	 a	 choiscfidh	 nó	 a	 bhacfaidh	 oifigeach	 údaraithe,	 ar	 shlí	 eile,	 le	 linn	 dó	 nó	 di	
feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh,

 beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

   (i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

   (ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €250,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (13) San alt seo, aon tagairt do dhoiciméad nó do thaifead, folaíonn sí tagairt do chóipeanna 
den doiciméad nó den taifead sin.

	 (14)	 Na	cumhachtaí	a	thugtar	faoin	alt	seo	d’oifigeach	údaraithe	lena	mbaineann	fo-alt (1), 
is	cumhachtaí	iad	i	dteannta	na	gcumhachtaí	a	thugtar	d’oifigeach	údaraithe	den	sórt	sin	
faoi Chaibidil 4.

Tuarascáil ar imscrúdú

139.	(1)	 I	gcás	go	mbeidh	 imscrúdú	críochnaithe	ag	oifigeach	údaraithe,	déanfaidh	sé	nó	sí,	a	
luaithe is indéanta tar éis breithniú a dhéanamh, a mhéid a bheidh siad iomchuí maidir 
leis an imscrúdú—
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	 	 (a)	 ar	aon	fhaisnéis,	taifid	nó	doiciméid	eile	arna	soláthar	dó	nó	di,

  (b) ar aon ráiteas arna dhéanamh, nó ar aon admháil arna déanamh, ag aon duine,

  (c) ar aon aighneachtaí arna ndéanamh, agus

  (d) ar aon fhianaise arna tíolacadh (cibé acu ag éisteacht ó bhéal nó ar shlí eile),

 dréacht, i scríbhinn, den tuarascáil ar imscrúdú (“dréacht-tuarascáil ar imscrúdú”) a 
ullmhú agus na nithe seo a leanas a thabhairt, nó a chur faoi deara iad a thabhairt, don 
rialaitheoir nó don phróiseálaí a mbaineann an t-imscrúdú leis—

   (i) cóip den dréacht-tuarascáil ar imscrúdú, agus

   (ii) fógra i scríbhinn á rá go bhféadfaidh an rialaitheoir nó an próiseálaí lena 
mbaineann, tráth nach déanaí ná 28 lá ón dáta a seirbheáladh an fógra air (nó 
cibé	tréimhse	bhreise	nach	faide	ná	28	lá	a	cheadóidh	an	t-oifigeach	údaraithe),	
aighneachtaí	i	scríbhinn	a	dhéanamh	chun	an	oifigigh	údaraithe	maidir	le	hábhar	
na dréacht-tuarascála ar imscrúdú.

	 (2)	 Déanfaidh	oifigeach	údaraithe—

  (a) a luaithe is indéanta tar éis dhul in éag don tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(ii), 
agus

  (b) tar éis dó nó di—

   (i) breithniú a dhéanamh ar na haighneachtaí (más ann) a dhéanfar de réir fho-alt (1)
(ii), agus

   (ii) aon athmheas a dhéanamh ar an dréacht den tuarascáil ar imscrúdú is cóir, i 
dtuairim	an	oifigigh	údaraithe,	tar	éis	an	bhreithnithe	sin,

an tuarascáil ar imscrúdú a ullmhú agus í a chur faoi bhráid an Choimisiúin i dteannta aon 
aighneachtaí den sórt sin a bheidh i gceangal leis.

 (3) Is i scríbhinn a bheidh tuarascáil ar imscrúdú agus dréacht-tuarascáil ar imscrúdú faoin 
alt seo agus luafar inti—

  (a) cibé acu—

	 	 	 (i)	 is	deimhin	leis	an	oifigeach	údaraithe	go	bhfuil	sárú	ag	an	rialaitheoir	nó	ag	an	
bpróiseálaí lena mbaineann an t-imscrúdú ar fhoráil iomchuí nó, de réir mar a 
bheidh, ar achtachán iomchuí, tarlaithe nó ag tarlú, nó

	 	 	(ii)	 nach	deimhin	leis	an	oifigeach	údaraithe	amhlaidh,

  (b) i gcás go mbeidh feidhm ag mír (a)(i),	 na	 forais	 ar	 ar	 deimhin	 leis	 an	 oifigeach	
údaraithe amhlaidh, agus

  (c) i gcás go mbeidh feidhm ag mír (a)(ii)—

	 	 	 (i)	 an	bonn	ar	dá	réir	nach	deimhin	leis	an	oifigeach	údaraithe	amhlaidh,	agus

	 	 	(ii)	 tuairim	an	oifigigh	údaraithe,	 i	 bhfianaise	 an	bhoinn	 sin,	 i	 dtaobh	 cibé	 acu	 is	
cóir nó nach cóir imscrúdú breise a dhéanamh i dtaobh an rialaitheora nó an 
phróiseálaí	agus,	más	cóir,	tuairim	an	oifigigh	údaraithe	i	dtaobh	na	bpríomhnithe	
ar ceart go mbainfeadh an t-imscrúdú breise leo.
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 (4) I gcás go mbeidh ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(a)(i) i dtuarascáil ar imscrúdú nó i 
ndréacht-tuarascáil	ar	imscrúdú,	ní	dhéanfaidh	an	t-oifigeach	údaraithe	aon	mholadh,	ná	ní	
nochtfaidh sé nó sí aon tuairim, sa tuarascáil sin maidir leis an gcumhacht cheartaitheach 
faoi Chaibidil 2 nó 3, de réir mar is infheidhme, a mheasann sé nó is cóir a fheidhmiú i 
leith an rialaitheora nó an phróiseálaí i leith an tsáraithe sin sa chás gur deimhin leis an 
gCoimisiún freisin go bhfuil sárú tarlaithe nó ag tarlú.

An Coimisiún chun tuarascáil ar imscrúdú a bhreithniú

140. (1) Déanfaidh an Coimisiún, ar thuarascáil ar imscrúdú a fháil faoi alt 139(2), chun críocha 
an fhiosrúcháin lena mbaineann, breithniú ar an tuarascáil agus ar aon aighneachtaí a 
bheidh i gceangal léi.

 (2) I gcás go dtiocfaidh an Coimisiún, le linn dó breithniú a dhéanamh ar na doiciméid dá 
dtagraítear i bhfo-alt (1), ar an tuairim go bhfuil tuilleadh faisnéise ag teastáil chun a 
chumasú dó breith a thabhairt faoi alt 111, 112, 124 nó 125, nó dréachtbhreith a thabhairt 
faoi alt 113, de réir mar a bheidh, féadfaidh sé, de réir mar is cuí leis, ceann amháin nó 
níos mó díobh seo a leanas a dhéanamh:

  (a) éisteacht ó bhéal a sheoladh;

  (b) na nithe seo a leanas a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí lena mbaineann—

   (i) cóip den tuarascáil ar imscrúdú, agus

   (ii) fógra i scríbhinn á rá go bhféadfaidh an rialaitheoir nó an próiseálaí lena 
mbaineann, laistigh de 21 lá ón dáta a seirbheáladh an fógra air (nó cibé tréimhse 
bhreise nach faide ná 21 lá a cheadóidh an Coimisiún), aighneachtaí i scríbhinn 
a dhéanamh chun an Choimisiúin i ndáil le cibé nithe a shonróidh an Coimisiún 
san fhógra;

   nó

	 	 (c)	 a	 ordú	 d’oifigeach	 údaraithe	 cibé	 imscrúdú	breise	 a	 sheoladh	 i	 dtaobh	 cibé	 nithe	
is dóigh leis an gCoimisiún is gá, ag féachaint don tuarascáil ar imscrúdú agus 
d’aighneachtaí (más ann) a bheidh i gceangal léi.

 (3) Beidh éifeacht le Sceideal 3, fara aon mhodhnuithe is gá, chun críoch éisteachta ó bhéal 
dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a).

 (4) Beidh feidhm ag ailt 138 agus 139 agus ag an alt seo maidir le himscrúdú breise a sheolfar 
i gcomhlíonadh ordacháin faoi fho-alt (2)(c),	 amhail	 is	 dá	 mba	 thagairt	 d’oifigeach	
údaraithe a mbeidh ordaithe dó nó di faoi fho-alt (2)(c) an t-imscrúdú breise a sheoladh, 
an	tagairt	d’oifigeach	údaraithe	sna	hailt	sin.

caibidil 6

Fíneálacha Riaracháin

Cumhacht an Choimisiúin chun breith a thabhairt fíneáil riaracháin a fhorchur: 
Ginearálta

141. (1) Le linn don Choimisiún breithniú a dhéanamh—

  (a) i dtaobh breith a thabhairt fíneáil riaracháin a fhorchur, agus
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  (b) más infheidhme, ar mhéid fíneála den sórt sin,

 gníomhóidh sé de réir an ailt seo agus Airteagal 83.

 (2) I gcás go mbeidh rialaitheoir lena mbaineann alt 111(2)(b), 112(2)(b) nó 133(9), ina 
rialaitheoir de bhua é nó í a bheith ina ábhar nó ina hábhar do shainainmniú faoi fho-alt 
(1) nó (2) d’alt 3, maidir le breith ón gCoimisiún fíneáil riaracháin a fhorchur i leith an 
tsáraithe nó na mainneachtana lena mbaineann, is breith í fíneáil riaracháin a fhorchur ar 
an údarás iomchuí, nó de réir mar a bheidh, ar an Aire, a rinne an sainainmniú, agus ní ar 
an rialaitheoir.

 (3) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (2), aon tagairt in ailt 115(1)(a), 133(9)(b) agus sa 
Chaibidil seo do rialaitheoir, forléireofar í mar thagairt don údarás iomchuí nó don Aire 
lena mbaineann.

 (4) I gcás go dtabharfaidh an Coimisiún breith fíneáil riaracháin a fhorchur ar rialaitheoir nó 
ar phróiseálaí—

  (a) ar údarás poiblí nó comhlacht poiblí é, ach

  (b) nach údarás poiblí ná comhlacht poiblí é a ghníomhaíonn mar ghníomhas de réir bhrí 
an Achta Iomaíochta, 2002,

 ní bheidh méid na fíneála riaracháin lena mbaineann níos mó ná €1,000,000.

 (5) Déanfaidh an Coimisiún, a luaithe is indéanta tar éis an trátha—

  (a) a dhaingneofar breith chun fíneáil riaracháin a fhorchur faoi alt 142(3)(a) nó 143(2), 
nó

  (b) a thabharfaidh an chúirt breith, faoi alt 142(3)(b), fíneáil eile a fhorchur,

fógra i scríbhinn a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí lena mbaineann, á 
cheangal ar an rialaitheoir nó ar an bpróiseálaí méid na fíneála lena mbaineann a íoc leis 
an gCoimisiún laistigh den tréimhse 28 lá dar tosach dháta an fhógra.

 (6) Comhlíonfaidh rialaitheoir nó próiseálaí ceanglas dá dtagraítear i bhfo-alt (5).

 (7) Déanfar gach íocaíocht a gheobhaidh an Coimisiún faoin alt seo a íoc isteach sa Státchiste 
nó a dhiúscairt chun tairbhe don Státchiste ar cibé slí a ordóidh an tAire Airgeadais.

 (8) San alt seo agus in alt 142, aon tagairt do bhreith chun fíneáil riaracháin a fhorchur, 
forléireofar í mar thagairt do bhreith an Choimisiúin faoi alt 111, 112, 113 nó 133(9), 
fíneáil den sórt sin a fhorchur.

Achomharc i gcoinne fíneáil riaracháin

142. (1) Gan dochar d’alt 150, aon rialaitheoir nó próiseálaí is ábhar do bhreith faoi alt 111, 112, 
113 nó 133(9) chun fíneáil riaracháin a fhorchur, féadfaidh sé nó sí, laistigh de 28 lá ón 
dáta a tugadh an fógra faoin mbreith lena mbaineann dó nó di faoi alt 116 nó, de réir mar 
a bheidh, alt 133(9)(b) achomharc a dhéanamh chun na cúirte in aghaidh na breithe.

 (2) Féadfaidh an chúirt, ar achomharc a éisteacht faoi fho-alt (1), breithniú a dhéanamh ar 
aon fhianaise a thabharfaidh an rialaitheoir nó an próiseálaí lena mbaineann ar aird nó ar 
aon argóint a dhéanfaidh sé, cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh í a thabhairt ar aird 
nó	a	dhéanamh	chuig	oifigeach	údaraithe	nó	chuig	an	gCoimisiún	cheana	féin.
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 (3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), féadfaidh an chúirt, ar achomharc a éisteacht faoi fho-alt 
(1)—

  (a) an bhreith is ábhar don achomharc a dhaingniú,

  (b) cibé breith eile is dóigh leis an gcúirt is ceart agus is cuí, lena n-áirítear breith chun 
fíneáil eile a fhorchur nó gan fíneáil a fhorchur, a chur in ionad na breithe, nó

  (c) an bhreith a neamhniú.

 (4) Gníomhóidh an chúirt de réir Airteagal 83 chun críocha fho-alt (3).

 (5) I gcás gur breith lena mbaineann alt 141(4) an bhreith is ábhar don achomharc, agus go 
dtabharfaidh an chúirt breith faoi fho-alt (3)(b) chun fíneáil eile a fhorchur, ní bheidh 
méid na fíneála arna forchur ag an gcúirt níos mó ná €1,000,000.

 (6) San alt seo, ciallaíonn “cúirt”—

  (a) an Chúirt Chuarda, i gcás nach mó ná €75,000 méid na fíneála riaracháin is ábhar 
don achomharc, nó

  (b) in aon chás eile, an Ard-Chúirt.

Daingneoidh an Chúirt Chuarda breith chun fíneáil riaracháin a fhorchur

143. (1) I gcás nach ndéanfaidh rialaitheoir nó próiseálaí achomharc de réir alt 142(1) i 
gcoinne breith ón gCoimisiún chun fíneáil riaracháin a fhorchur ar an rialaitheoir nó 
ar an bpróiseálaí, déanfaidh an Coimisiún, a luaithe is indéanta tar éis don tréimhse dá 
dtagraítear san fho-alt sin dul in éag, agus iar bhfógra don rialaitheoir nó don phróiseálaí 
lena mbaineann, iarratas a dhéanamh, ar mhodh achomair, chuig an gCúirt Chuarda chun 
an bhreith a dhaingniú.

 (2) Déanfaidh an Chúirt Chuarda, ar iarratas faoi fho-alt (1) a éisteacht, an bhreith is ábhar 
don iarratas a dhaingniú mura mbeidh cúis mhaith ag an gCúirt gan déanamh amhlaidh.

caibidil 7

Cionta

Nochtadh neamhúdaraithe ag próiseálaí

144. (1) Ní dhéanfaidh próiseálaí nó fostaí nó gníomhaire dá chuid sonraí pearsanta arna 
bpróiseáil ag an bpróiseálaí a nochtadh, gan údarás roimh ré ón rialaitheoir ar thar a 
cheann a dhéantar na sonraí a phróiseáil.

 (2) Aon duine a dhéanfaidh, go feasach nó go meargánta, fo-alt (1) a shárú, beidh sé nó sí 
ciontach i gcion agus dlífear—

  (a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma 
nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.
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 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le duine a thaispeánfaidh gur ceanglaíodh nó gur 
údaraíodh an nochtadh lena mbaineann le haon achtachán, riail dlí nó ordú cúirte nó faoi 
aon achtachán, riail dlí nó ordú cúirte.

Sonraí pearsanta a fuarthas gan údarás a nochtadh

145. (1) Aon duine, a dhéanfaidh, gan údarás roimh ré ón rialaitheoir nó ón bpróiseálaí—

  (a) sonraí pearsanta a fháil, agus

  (b) na sonraí nó an fhaisnéis a nochtadh do dhuine eile,

  beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

   (i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

   (ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le duine a thaispeánfaidh gur ceanglaíodh nó gur 
údaraíodh an nochtadh le haon achtachán, riail dlí nó ordú cúirte nó faoi aon achtachán, 
riail dlí nó ordú cúirte.

 (3) Aon duine a dhíolfaidh sonraí pearsanta a nochtadh don duine de shárú ar fho-alt (1), 
beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

  (a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma 
nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

	 (4)	 Aon	duine	a	thairgfidh	sonraí	pearsanta	a	dhíol,	is	sonraí	a	fuarthas	gan	údarás	roimh	ré	
ón rialaitheoir nó ón bpróiseálaí, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

  (a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma 
nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €50,000 nó príosúnacht ar feadh 
téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Cionta ag stiúrthóirí, etc., de chuid comhlachtaí corpraithe

146. I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo agus go gcruthófar go 
ndearnadh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon 
duine	is	stiúrthóir,	bainisteoir,	rúnaí	nó	oifigeach	eile	de	chuid	an	chomhlachta	chorpraithe	
nó duine a d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú in aon cháil den sórt sin, beidh an duine sin, 
chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach sa chion sin agus dlífear imeachtaí 
a shaothrú ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí 
ciontach sa chion céadluaite.

An Coimisiún d’ionchúiseamh cionta achoimre

147. (1) Féadfaidh an Coimisinéir imeachtaí achoimre i leith cion faoin Acht seo a thabhairt ar 
aghaidh agus a ionchúiseamh.
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 (2) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, féadfar imeachtaí achoimre 
i leith cion faoin Acht seo a thionscnamh—

  (a) aon tráth laistigh de 3 bliana ón dáta a líomhnaítear go ndearnadh an cion, nó

  (b) más rud é, tráth éagtha na tréimhse sin, go mbeidh an duine a mbeidh na himeachtaí 
le tionscnamh ina choinne nó ina coinne lasmuigh den Stát, laistigh de 6 mhí ón dáta 
a thiocfaidh sé nó sí isteach sa Stát den chéad uair eile,

  cibé acu is déanaí, ar choinníoll nach dtosófar aon imeachtaí den sórt sin tráth is  
déanaí ná 5 bliana ón dáta a líomhnaítear go ndearnadh an cion lena mbaineann.

 (3) I gcás go gciontófar duine i gcion faoin Acht seo, féadfaidh an chúirt, más deimhin léi 
go bhfuil cúiseanna maithe ann déanamh amhlaidh, a ordú don duine go n-íocfaidh sé nó 
sí na costais agus na caiteachais, arna dtomhas ag an gcúirt, a thabhaigh an Coimisiún 
i ndáil le himscrúdú, brath, agus ionchúiseamh an chiona, lena n-áirítear na caiteachais 
a	 bhainfidh	 agus	 a	 ghabhfaidh	 le	 haon	 fhaisnéis	 arna	 soláthar	 don	 Choimisiún	 nó	
d’oifigeach	údaraithe	a	scrúdú.

 (4) Maidir le hordú le haghaidh costas agus caiteachas faoi fho-alt (3), is ordú é i dteannta, 
agus	ní	ordú	é	in	ionad	aon	fhíneáil	nó	pionós	eile	a	fhorchuirfidh	an	chúirt.

caibidil 8

Ilghnéitheach

Forálacha ginearálta maidir le gearáin

148. (1) Faoi réir fho-alt (2),	scoirfidh	ailt 108 agus 121 d’fheidhm a bheith acu i gcás an gearán a 
bheith tarraingthe siar, nó i gcás go measfar é a bheith tarraingthe siar, ag an ábhar sonraí 
lena mbaineann, nó thar ceann an ábhair sonraí ag comhlacht arna shainordú ag an ábhar 
sonraí de réir Airteagal 80(1) den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí nó alt 120, de réir 
mar a bheidh.

 (2) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1), ní fhorléireofar aon ní san fho-alt sin mar ní lena 
gcoisctear ar an gCoimisiún, más deimhin leis go bhfuil cúis mhaith leordhóthanach 
ann déanamh amhlaidh, dul ar aghaidh le scrúdú a dhéanamh nó, de réir mar a bheidh, 
leanúint de scrúdú a dhéanamh, de réir Chaibidil 2 nó 3, de réir mar is infheidhme, ar 
ábhar an ghearáin.

 (3) I gcás go mbeidh amhras réasúnach ag an gCoimisiún maidir le céannacht gearánaigh, 
féadfaidh an Coimisiún cibé faisnéis bhreise is gá chun go ndaingneofar a chéannacht nó 
a céannacht a iarraidh ar an ngearánach nó, más infheidhme, ar an údarás maoirseachta 
lenar taisceadh an gearán.

Ciontuithe, smachtbhannaí, etc. a fhoilsiú

149. (1) Foilseoidh an Coimisiún mionsonraí i dtaobh aon cheann acu seo a leanas—

  (a) ciontú duine mar gheall ar shárú ar an Acht seo,

  (b) feidhmiú a chumhachta aige—

   (i) chun fíneáil riaracháin a fhorchur, nó
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	 	 	(ii)	 chun	a	ordú	go	bhfionrófar	aistrithe	sonraí	chuig	faighteoir	i	dtríú	tír	nó	chuig	
eagraíocht idirnáisiúnta, faoi Airteagal 58(2)(j),

   nó 

  (c) ordú ón gCúirt faoi alt 134.

 (2) Is i cibé foirm agus ar cibé modh agus i leith cibé tréimhse is dóigh leis an gCoimisiún 
is cuí a dhéanfar na mionsonraí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a fhoilsiú faoin bhfo-alt sin.

 (3) Féadfaidh an Coimisiún mionsonraí a fhoilsiú, i cibé foirm agus ar cibé modh agus i 
leith cibé tréimhse is cuí leis, i dtaobh fheidhmiú a chumhachtaí ceartaitheacha aige faoi 
Airteagal 58(2)(seachas na cinn sin dá dtagraítear i bhfo-alt (1)) nó alt 127.

 (4) Faoi réir fho-alt (5), féadfaidh an Coimisiún, más dóigh leis gur ar mhaithe le leas an 
phobail é déanamh amhlaidh, mionsonraí a fhoilsiú i dtaobh aon tuarascáil faoi alt 135, 
nó i dtaobh aon tuarascáil ón gCoimisiún maidir le haon imscrúdú, nó iniúchadh a bheidh 
déanta, nó maidir le haon fheidhm eile a bheidh comhlíonta, aige faoin Rialachán maidir 
le Cosaint Sonraí nó faoin Acht seo, nó maidir le haon ní a bhaineann le himscrúdú, 
le hathbhreithniú nó le comhlíonadh den sórt sin nó a éireoidh i gcúrsa imscrúdú, 
athbhreithniú nó comhlíonadh den sórt sin.

 (5) Cinnteoidh an Coimisiún go ndéanfar aon fhaisnéis dá dtagraítear i bhfo-alt (4) a fhoilsiú 
faoin bhfo-alt sin ar mhodh nach nochtfar aon fhaisnéis a bhaineann le duine agus atá 
íogair ó thaobh na trachtála de.

 (6) Is faoi phribhléid iomlán, chun críocha dhlí an chlúmhillte, a fhoilseoidh an Coimisiún 
mionsonraí i dtaobh aon tuarascála nó nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (3) nó (4) nó i 
dtaobh aon tuarascáil eile ón gCoimisiún.

 (7) San alt seo, ciallaíonn “faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de”—

  (a) faisnéis airgeadais, tráchtála, eolaíochta nó theicniúil, nó faisnéis eile a bhféadfaí 
le réasún a bheith ag súil leis go mbeadh de thoradh ar í a nochtadh caillteanas 
nó gnóchan airgeadais ábhartha don duine lena mbaineann sí, nó a bhféadfadh a 
nochtadh dochar a dhéanamh do staid iomaíochta an duine sin i seoladh an ghnó atá 
aige nó aici nó thairis sin ina shlí bheatha nó ina slí bheatha, nó

  (b) faisnéis a bhféadfadh a nochtadh dochar a dhéanamh do sheoladh nó do thoradh 
caibidlí conarthacha nó caibidlí eile ag an duine lena mbaineann an fhaisnéis.

Ceart chun réiteach breithiúnach éifeachtúil d’fháil (Cuid 6)

150. (1) Maidir le rialaitheoir nó próiseálaí ar a ndéanfar fógra faisnéise nó fógra forfheidhmiúcháin 
nó fógra faoi alt 135(1) a sheirbheáil, féadfaidh sé nó sí, laistigh de 28 lá ón dáta a 
sheirbheálfar an fógra, achomharc a dhéanamh i gcoinne ceanglas a bheidh sonraithe san 
fhógra.

 (2) Déanfaidh an chúirt, ar achomharc a éisteacht faoi fho-alt (1)—

  (a) an ceanglas lena mbaineann a neamhniú,

  (b) ceanglas eile a chur in ionad an cheanglais lena mbaineann, nó

  (c) an t-achomharc a dhíbhe.

cd.6 a.149



134

[2018.][Uimh. 7.]
  

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018.
  

 (3) Baineann an fo-alt seo le hachomharc arna thionscnamh faoi fho-alt (1)—

  (a) i gcoinne ceanglas a bheidh sonraithe i bhfógra faisnéise lena mbaineann alt 132(3), 
nó i bhfógra forfheidhmiúcháin lena mbaineann alt 133(6), agus

  (b) a thionscnófar laistigh den tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra lena mbaineann.

 (4) D’ainneoin aon fhoráil den Acht seo, féadfaidh an chúirt, ar iarratas chuici chuige sin, 
ar achomharc lena mbaineann fo-alt (3) a éisteacht, a chinneadh nach cion a bheidh 
ann murar chomhlíon an rialaitheoir nó an próiseálaí lena mbaineann ceanglas a 
bheidh sonraithe san fhógra, le linn na tréimhse dar críoch cinneadh nó tarraingt siar an 
achomhairc	nó	le	linn	cibé	tréimhse	eile	a	chinnfidh	an	chúirt.

 (5) Aon ábhar sonraí nó duine eile a ndéanfaidh breith ón gCoimisiún lena ngabhann ceangal 
dlí faoi Chaibidil 2 nó 3 difear dó nó di, féadfaidh sé nó sí, laistigh de 28 lá ón dáta a 
gheobhaidh sé nó sí fógra faoin mbreith, achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe.

 (6) Déanfaidh an chúirt, ar achomharc a éisteacht faoi fho-alt (5)—

  (a) an bhreith lena mbaineann a neamhniú,

  (b) a cinneadh féin a chur in ionad na breithe, nó

  (c) an t-achomharc a dhíbhe.

 (7) Maidir leis an gCoimisiún, arb é an t-údarás maoirseachta inniúil é i leith gearán de réir 
bhrí Chaibidil 2 nó 3, i gcás nach gcomhlíonfaidh sé alt 108(2) nó, de réir mar a bheidh, 
alt 121(2), féadfaidh an gearánach lena mbaineann iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar 
ordú faoi fho-alt (8)(a).

 (8) Déanfaidh an chúirt, ar iarratas a éisteacht faoi fho-alt (7)—

  (a) a ordú don Choimisiún an fhoráil lena mbaineann a chomhlíonadh, nó

  (b) an t-iarratas a dhíbhe.

 (9) Beidh dlínse ag an gCúirt Chuarda chun imeachtaí faoin alt seo a éisteacht agus a 
chinneadh, i gcomhthráth leis an Ard-Chúirt.

 (10) Maidir leis an dlínse a thugtar don Chúirt Chuarda leis an alt seo, feidhmeoidh an 
breitheamh í a bheidh sannta de thuras na huaire don chuaird—

  (a) i gcás achomharc faoi fho-alt (1), ina bhfuil an rialaitheoir nó an próiseálaí bunaithe,

  (b) i gcás achomharc faoi fho-alt (5), ina gcónaíonn an t-ábhar sonraí nó an duine eile, 
nó ina bhfuil sé nó sí bunaithe, nó

  (c) i gcás iarratas faoi fho-alt (7), ina gcónaíonn an t-ábhar sonraí,

nó, de rogha an rialaitheora, an phróiseálaí, an ábhair sonraí nó an duine lena mbaineann, 
is é nó í an breitheamh den Chúirt Chuarda a bheidh sannta do chuaird Bhaile Átha Cliath 
de thuras na huaire a fheidhmeoidh í.

 (11) Is breith chríochnaitheach breith ón gCúirt Chuarda nó ón Ard-Chúirt, de réir mar a 
bheidh, faoin alt seo, ach amháin go mbeidh ábhar achomhairc ann chun na hArd-Chúirte 
nó na Cúirte Achomhairc, de réir mar a bheidh, ar phonc dlí.

 (12) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “breith lena ngabhann ceangal dlí” breith—
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  (a) faoi mhír (a) nó (b) d’alt 109(5) nó faoi mhír (a) nó (b) d’alt 122(4),

  (b) faoi alt 111(1)(a), 112(1), 113(2)(b), 114, 124(1)(a) nó 125(1), nó

  (c) chun cumhacht cheartaitheach a fheidhmiú faoi Chaibidil 2 nó 3.

Ábhar dlíthiúil faoi phribhléid

151. (1) I gcás go ndiúltóidh rialaitheoir nó próiseálaí, nuair a iarrfar air faoin gCuid seo faisnéis 
a thabhairt ar aird, nó rochtain uirthi a sholáthar, déanamh amhlaidh ar na forais go 
bhfuil	ábhar	dlíthiúil	faoi	phribhléid	san	fhaisnéis,	féadfaidh	an	Coimisiún	nó	oifigeach	
údaraithe, aon tráth laistigh de 28 lá nó cibé tréimhse is faide a cheadóidh an Ard-Chúirt ó 
dháta an diúltaithe sin, iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar chinneadh i dtaobh 
an ábhar dlíthiúil faoi phribhléid an fhaisnéis, nó aon chuid den fhaisnéis, i gcás—

  (a) i ndáil leis an bhfaisnéis lena mbaineann—

	 	 	 (i)	 go	bhfuil	forais	réasúnacha	ag	an	gCoimisiún	nó	ag	an	oifigeach	údaraithe	chun	
a chreidiúint nach ábhar dlíthiúil faoi phribhléid í, nó

   (ii) de dheasca an mhodha ar a ndéantar, nó a mhéid a dhéantar, an fhaisnéis sin a 
thíolacadh i dteannta aon fhaisnéis eile, nach bhfuil sé indéanta ná praiticiúil an 
fhaisnéis sin amháin a asbhaint,

   agus

	 	 (b)	 go	bhfuil	amhras	ar	an	gCoimisiún	nó	ar	an	oifigeach	údaraithe	ar	fhorais	réasúnacha	
go	bhfuil	fianaise	a	bhaineann	le	sárú	ar	achtachán	iomchuí	nó	ar	fhoráil	iomchuí	san	
fhaisnéis.

 (2) Aon rialaitheoir nó próiseálaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a dhiúltóidh faisnéis a thabhairt 
ar aird nó rochtain uirthi a sholáthar ar na forais go bhfuil ábhar dlíthiúil faoi phribhléid 
san fhaisnéis, caomhnóidh sé an fhaisnéis agus coimeádfaidh sé í in áit agus ar mhodh 
atá slán sábháilte go dtí go ndéanfar cinneadh i dtaobh iarratas faoi fho-alt (1) agus, má 
chinntear amhlaidh nach ábhar dlíthiúil faoi phribhléid an fhaisnéis, tabharfaidh sé ar 
aird í de réir cibé ordú is cuí leis an Ard-Chúirt.

 (3) Measfar gur chomhlíon duine an ceanglas faoi fho-alt (2) faisnéis a chaomhnú i gcás gur 
chomhlíon	an	duine	cibé	ceanglais	a	bheidh	forchurtha	ag	oifigeach	údaraithe	faoi	mhír 
(d) d’alt 130(1).

	 (4)	 I	 gcás	 go	 ndéanfaidh	 an	 Coimisiún	 nó	 oifigeach	 údaraithe	 iarratas	 faoi	 fho-alt (1), 
féadfaidh an Ard-Chúirt cibé ordacháin eatramhacha nó idirbhreitheacha is cuí léi 
a thabhairt, lena n-áirítear, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, 
ordacháin maidir le duine a cheapadh ag a bhfuil cáilíochtaí dlí oiriúnacha agus ag a 
bhfuil an leibhéal taithí, agus an neamhspleáchas ar aon leas a bheidh le cinneadh idir na 
páirtithe lena mbaineann, is dóigh leis an gCúirt is cuí—

  (a) chun an fhaisnéis a scrúdú, agus

  (b) chun tuarascáil a ullmhú don Chúirt d’fhonn cuidiú leis an gCúirt, nó d’fhonn a éascú 
di, a cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ábhar dlíthiúil faoi phribhléid an fhaisnéis.

 (5) Is trí fhoriarratas a dhéanfar iarratas faoi fho-alt (1) agus féadfar, má ordaítear amhlaidh, 
é a éisteacht ar shlí seachas go poiblí.
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Toimhdeana

152. (1) Beidh feidhm ag na toimhdeana a shonraítear san alt seo in aon imeachtaí faoin Rialachán 
maidir le Cosaint Sonraí nó faoin Acht seo.

 (2) I gcás go n-airbheartófar gur chruthaigh duine doiciméad, toimhdeofar, mura suífear 
a mhalairt, gurbh é nó í an duine sin a chruthaigh an doiciméad agus gurbh é nó í an 
duine sin a rinne aon ráiteas nó taifead atá ann, mura gcuirfear i leith duine éigin eile go 
sainráite sa doiciméad go ndearna sé nó sí é.

 (3) I gcás go n-airbheartófar gur chruthaigh duine doiciméad agus go ndearnadh é a dhíriú 
agus a chur chuig an dara duine, toimhdeofar, mura suífear a mhalairt, gur chruthaigh 
agus gur chuir an chéad duine an doiciméad nó an taifead agus go bhfuair an dara duine 
é, agus maidir le haon ráiteas nó taifead a bheidh ann—

  (a) mura gcuirfear i leith duine éigin eile go sainráite sa doiciméad nó sa taifead go 
ndearna sé nó sí é, gurbh é nó í an chéad duine a rinne é, agus

  (b) gur tháinig sé ar iúl an dara duine.

 (4) I gcás go ndéanfar doiciméad nó taifead a aisghabháil ó chóras leictreonach stórála agus 
aisghabhála, toimhdeofar, mura suífear a mhalairt, gurb é nó gurb í an duine a úsáideann 
an córas leictreonach stórála agus aisghabhála sin de ghnáth, i gcúrsa a ghnó nó a gnó, 
údar an doiciméid.

	 (5)	 Maidir	 le	hoifigeach	údaraithe	a	 rinne,	 i	bhfeidhmiú	a	chumhachtaí	nó	a	cumhachtaí,	
doiciméad	nó	doiciméid	nó	taifead	nó	taifid	a	thabhairt	chun	siúil	as	aon	áitreabh	nó	áit,	
i	gcás	go	dtabharfaidh	an	t-oifigeach	sin	fianaise	in	aon	imeachtaí	gur	maoin	de	chuid	
aon duine an t-ábhar, de réir mar is fearr is eol dó nó di agus mar a chreideann sé nó sí, 
toimhdeofar ansin, mura suífear a mhalairt, gur maoin de chuid an duine sin an t-ábhar.

 (6) I gcás, de réir fho-alt (5), go dtoimhdeofar in imeachtaí gur maoin de chuid duine ábhar 
agus	go	dtabharfaidh	an	t-oifigeach	údaraithe	lena	mbaineann	fianaise	gurb	amhlaidh,	de	
réir mar is fearr is eol dó nó di agus mar a chreideann sé nó sí, gur ábhar a bhaineann le 
haon trádáil, gairm, nó, de réir mar a bheidh, gníomhaíocht eile, a sheolann an duine sin, 
an t-ábhar, toimhdeofar, mura suífear a mhalairt, gur ábhar a bhaineann leis an trádáil sin, 
leis an ngairm sin, nó, de réir mar a bheidh, leis an ngníomhaíocht eile sin, a sheolann an 
duine sin, an t-ábhar.

 (7) Aon tagairtí san alt seo do dhoiciméad nó do thaifead, is tagairtí iad do dhoiciméad nó 
do thaifead i bhfoirm scríofa nó leictreonach agus, chun na críche sin, folaíonn “scríofa” 
aon fhoirm nodaireachta nó cóid, cibé acu de láimh nó ar shlí eile, agus is cuma cén 
modh ar a ndéantar, nó cén meán ina ndéantar nó ar a ndéantar, an doiciméad nó an 
taifead lena mbaineann a thaifeadadh.

Fianaise shaineolach

153. (1) In aon imeachtaí faoin Rialachán maidir le Cosaint Sonraí nó faoin Acht seo, beidh 
tuairim aon fhinné, ar dealraitheach go bhfuil na cáilíochtaí cuí nó an taithí chuí aige 
nó	aici	maidir	leis	an	ní	lena	mbaineann	a	fhianaise	nó	a	fianaise,	faoi	réir	fho-alt (2), 
inghlactha	 i	bhfianaise	maidir	 le	haon	ní	ar	gá	saineolas	nó	eolas	 speisialta	chuige	 is	
iomchuí maidir leis na himeachtaí agus, go háirithe agus gan dochar do ghinearáltacht 
an mhéid sin roimhe seo, maidir leis na nithe seo a leanas, eadhon—

cd.6 a.151



137

[Uimh. 7.][2018.]
  

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018.
  

  (a) na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith, nó a bhí, ag saghsanna próiseála sonraí amhail 
próifíliú ar chosaint sonraí pearsanta, agus

  (b) míniú ar aon chleachtais iomchuí nó ar chur chun feidhme an chleachtais sin, i gcás 
go gcuideodh míniú den sórt sin leis na himeachtaí.

 (2) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh cúirt, i gcás gurb í a tuairim gur gá di a ordú amhlaidh 
sna	himeachtaí	lena	mbaineann	ar	mhaithe	leis	an	gceartas,	a	ordú	nach	mbeidh	fianaise	
de chineál ginearálta nó sonrach dá dtagraítear san fho-alt sin inghlactha in imeachtaí nó 
nach mbeidh sí inghlactha sna himeachtaí sin ach chun críoch sonraithe agus chucu sin 
amháin.

Díolúine ó agra

154. Ní bheidh aon ábhar imeachtaí sibhialta nó coiriúla ann in aon chúirt i gcoinne an 
Choimisiúin,	Coimisinéara,	oifigeach	údaraithe	nó	comhalta	d’fhoireann	an	Choimisiúin	
i	leith	aon	ní	a	deir	nó	a	dhéanann	an	Coimisiún,	an	Coimisinéir,	an	t-oifigeach	údaraithe	
nó an comhalta den fhoireann de mheon macánta i gcúrsa comhlíonadh nó comhlíonadh 
airbheartaithe	feidhme	de	chuid	an	Choimisiúin,	an	Choimisinéara,	an	oifigigh	údaraithe	
nó an chomhalta den fhoireann.

Dlínse na Cúirte Cuarda

155. Déanfar iarratas faoi alt 138(4), 142(1), 143(1), nó faoi mhír 5 de Sceideal 3 chuig 
breitheamh den Chúirt sin don chuaird ina bhfuil gnáthchónaí ar an duine lena mbaineann 
an t-iarratas nó, más rialaitheoir nó próiseálaí é nó í, ina bhfuil bunaíocht aige nó aici nó, de 
rogha an duine, chuig breitheamh den Chúirt Chuarda a bheidh sannta de thuras na huaire 
do chuaird Bhaile Átha Cliath.

Imeachtaí a éisteacht

156. Féadfar, de rogha na cúirte, na himeachtaí go léir nó aon chuid d’aon imeachtaí faoin gCuid 
seo, a éisteacht ar shlí seachas go poiblí.

CUID 7

FoRálacha ilghnéiteacha

Údarás maoirseachta do chúirteanna le linn dóibh gníomhú ina gcáil bhreithiúnach

157. (1) Beidh an breitheamh (“an breitheamh sannta”), a bheidh sannta de thuras na huaire 
chun na críche sin ag an bPríomh-Bhreitheamh, inniúil chun maoirsiú a dhéanamh ar 
oibríochtaí próiseála sonraí na gcúirteanna le linn dóibh gníomhú ina gcáil bhreithiúnach.

 (2) Déanfaidh an breitheamh sannta, go háirithe—

  (a) feasacht a chur chun cinn i measc breithiúna ar na forálacha den Rialachán maidir le 
Cosaint Sonraí, den Treoir agus d’aon achtachán, riail a dhéanfar faoi alt 158(3) nó 
riail dlí eile lena dtugtar tuilleadh éifeachta don Rialachán maidir le Cosaint Sonraí 
nó éifeacht don Treoir, agus a chinntiú go gcomhlíonfar na forálacha sin, agus
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  (b) gearáin i ndáil le hoibríochtaí próiseála sonraí na gcúirteanna, le linn dóibh gníomhú 
ina gcáil bhreithiúnach, a láimhseáil agus a imscrúdú a mhéid is cuí.

Srianta le hoibleagáidí rialaitheoirí agus le cearta ábhar sonraí ar mhaithe le 
neamhspleáchas breithiúnach agus imeachtaí cúirte a chosaint

158. (1) Maidir leis na cearta agus na hoibleagáidí dá bhforáiltear—

  (a) in Airteagail 12 go 22 agus in Airteagal 34, agus in Airteagal 5 a mhéid atá aon 
fhoráil d’fhorálacha an Airteagail sin ar comhréir leis na cearta agus na hoibleagáidí 
in Airteagail 12 go 22, agus

  (b) in ailt 87, 90, 91, 92 agus 93, agus in alt 71 a mhéid a bhaineann sé leis na hailt sin,

beidh srian leo a mhéid go mbeidh na srianta comhréireach agus go mbeidh gá leo chun 
neamhspleáchas breithiúnach agus imeachtaí cúirte a chosaint.

 (2) Ní dochar fo-alt (1) d’aon achtachán nó riail dlí eile lena ndéantar na cearta agus na 
hoibleagáidí dá dtagraítear san fho-alt sin a shrianadh.

 (3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh painéal cibé rialacha a dhéanamh 
a mheasfaidh sé is gá chun a áirithiú go ndéanfar srian faoin bhfo-alt sin a chur chun 
feidhme go héifeachtach.

 (4) Féadfaidh baint a bheith ag rialacha arna ndéanamh faoi fho-alt (3) le cibé nithe is 
cuí leis an bpainéal chun na críche dá dtagraítear san fho-alt sin agus, gan dochar do 
ghinearáltacht an fho-ailt sin, maidir leis na rialacha sin—

  (a) féadfaidh baint a bheith acu le ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

   (i) aicme nó aicmí ábhair sonraí;

   (ii) earnáil nó earnálacha sonraí pearsanta;

   (iii) imeachtaí sibhialta nó coiriúla, nó iad araon;

   (iv) aicme nó aicmí imeachtaí sibhialta nó coiriúla, nó iad araon;

   (v) na himthosca ina mbeidh feidhm, nó na coinníollacha faoina mbeidh feidhm, ag 
srian faoi fho-alt (1),

  (b) féadfaidh forálacha sonracha a bheith iontu, más iomchuí, i dtaobh na nithe dá 
dtagraítear in Airteagal 23(2), agus

  (c) féadfar foráil a dhéanamh leo maidir le cibé nithe teagmhasacha, forlíontacha agus 
iarmhartacha is dealraitheach don phainéal is gá nó is fóirsteanach chun críocha na 
rialach.

 (5) Foilseofar rialacha faoi fho-alt (3) ar cibé modh (a bhféadfaidh foilsiú ar láithreán 
gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna a bheith ar áireamh ar na modhanna sin) is cuí leis an 
bpainéal.

 (6) San alt seo, ciallaíonn “painéal” painéal de thriúr breithiúna arna n-ainmniú ag an 
bPríomh-Bhreitheamh chun críocha an ailt seo.
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Próiseáil sonraí pearsanta i gcás go bhfuil cúirt ina rialaitheoir

159. (1) Féadfaidh Coiste Rialacha na nUaschúirteanna rialacha próiseála a dhéanamh i leith 
sonraí	pearsanta	atá	i	dtaifead	de	chuid	uaschúirt	taifid.

 (2) Féadfaidh Coiste Rialacha na Cúirte Cuarda rialacha próiseála a dhéanamh i leith sonraí 
pearsanta atá i dtaifead de chuid na Cúirte Cuarda.

 (3) Féadfaidh Coiste Rialacha na Cúirte Dúiche rialacha próiseála a dhéanamh i leith sonraí 
pearsanta atá i dtaifead de chuid na Cúirte Dúiche.

 (4) Féadfaidh an painéal dá dtagraítear in alt 158(6) rialacha próiseála a dhéanamh i leith 
sonraí pearsanta—

  (a) nach sonraí pearsanta lena mbaineann fo-alt (1), (2), nó (3) iad, agus

  (b) ar ina leith atá cúirt, le linn di gníomhú ina cáil bhreithiúnach, ina rialaitheoir.

 (5) Beidh rialacha próiseála a dhéanfar faoin alt seo ina gceangal ar phróiseálaí sonraí 
pearsanta a ndéanfar na rialacha ina leith.

 (6) Foilseofar rialacha próiseála arna ndéanamh faoi fho-alt (4) ar cibé modh (a bhféadfaidh 
foilsiú ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna a bheith ar áireamh ar na modhanna 
sin) is cuí leis an bpainéal.

 (7) Faoi réir fho-alt (8), féadfaidh Coiste dá dtagraítear i bhfo-alt (1), (2) nó (3) rialacha a 
dhéanamh—

  (a) lena n-údarófar faisnéis, atá i dtaifead ar imeachtaí atá os comhair cúirt arb é an 
Coiste an t-údarás déanta rialacha ina leith, a nochtadh do chomhalta bona fide den 
Phreas nó de na meáin chraolacháin, ar iarraidh a fháil ón  gcomhalta, chun tuairisciú 
chothrom chruinn ar na himeachtaí a éascu, agus

  (b) lena bhforordófar aon choinníollacha ar faoina réir a bheidh nochtadh den sórt sin le 
déanamh.

 (8) Maidir le rialacha arna ndéanamh faoi fho-alt (7)—

  (a) ní bheidh feidhm acu maidir le himeachtaí a gceanglaítear le dlí iad a sheoladh ar shlí 
seachas go poiblí, agus

  (b) beidh feidhm acu faoi réir aon ordú arna dhéanamh nó aon ordachán arna thabhairt 
ag cúirt sna himeachtaí lena mbaineann.

 (9) San alt seo, ciallaíonn “rialacha próiseála”, i ndáil le sonraí pearsanta, rialacha arna 
ndéanamh chun críocha Airteagal 28(3) den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí agus 
Airteagal 22(3) den Treoir, lena rialaítear próiseáil na sonraí pearsanta ag próiseálaí.

Breithiúnas nó breith ó chúirt nó liosta cúirte a fhoilsiú

160. Beidh próiseáil sonraí pearsanta dleathach i gcás, maidir leis an bpróiseáil sin—

  (a) gurb éard atá inti—

   (i) breithiúnas nó breith ó chúirt a fhoilsiú, nó

   (ii) liosta nó sceideal imeachtaí cúirte nó éisteachtaí in imeachtaí cúirte a fhoilsiú,
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   nó

  (b) go mbeidh gá léi chun an foilsiú sin a dhéanamh.

Rialacha cúirte maidir le caingne cosanta sonraí

161. (1) Is é feidhm na gcúirteanna i gcaingne cosanta sonraí é a chinntiú go gcomhlíonfaidh 
páirtithe i gcaingne den sórt sin cibé rialacha cúirte a bhfuil feidhm acu maidir leis na 
caingne sin ionas go n-áiritheofar go ndéanfar caingne cosanta sonraí a thriail laistigh de 
thréimhse réasúnach ó thráth a dtionscanta.

 (2) I gcás go ndéantar tréimhse ama chun doiciméad a sheirbheáil, nó chun aon ní eile a 
dhéanamh, i ndáil le caingean cosanta sonraí, a fhorordú le rialacha cúirte, ní dhéanfar an 
tréimhse ar laistigh di a fhéadfar an doiciméad sin a sheirbheáil nó an ní sin a dhéanamh 
a fhadú thar an tréimhse arna forordú amhlaidh mura rud é—

  (a) go gcomhaontóidh na páirtithe sa chaingean leis an tréimhse a fhadú, nó 

  (b) go measfaidh an chúirt—

   (i) gur gá nó gur fóirsteanach sna himthosca go léir an tréimhse a fhadú de cibé 
tréimhse bhreise a ordóidh sí chun go bhféadfar an chaingean a ionchúiseamh nó 
a chosaint go cuí, agus

   (ii) gur gá ar mhaithe leis an gceartas an tréimhse a fhadú den tréimhse bhreise sin.

 (3) D’fhonn a chinntiú go ndéanfaidh páirtí i gcaingean cosanta sonraí rialacha cúirte a 
chomhlíonadh, féadfaidh cúirt cibé orduithe is cuí léi a dhéanamh maidir le costais a íoc.

 (4) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a theorannaíonn nó a laghdaíonn cumhacht 
údaráis, ag a mbeidh cumhacht (de thuras na huaire) chun rialacha a dhéanamh lena 
rialófar cleachtas agus nós imeachta cúirte—

  (a) chun rialacha den sórt sin a dhéanamh i ndáil le caingne cosanta sonraí ar choinníoll 
nach ndéanfar maolú leis na rialacha sin ar aon fhoráil den Rialachán maidir le 
Cosaint Sonraí nó den Acht seo nó nach mbeidh na rialacha sin ar neamhréir le haon 
fhoráil den sórt sin, nó

  (b) chun rialacha den sórt sin a dhéanamh i ndáil le himeachtaí nó caingne seachas 
caingne cosanta sonraí.

 (5) San alt seo, ciallaíonn “caingean cosanta sonraí” caingean cosanta sonraí faoi alt 117 nó 
alt 128.

 (6) I bhfo-ailt (1) agus (2), folaíonn tagairt do na cúirteanna nó don chúirt tagairt do Mháistir 
na hArd-Chúirte agus do chláraitheoir contae.

Pribhléid dhlíthiúil

162. Maidir leis na cearta agus na hoibleagáidí dá bhforáiltear—

  (a) in Airteagail 12 go 22 agus 34 den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí (agus in 
Airteagal 5, chomh maith, a mhéid atá a fhorálacha ar comhréir leis na cearta agus 
na hoibleagáidí dá bhforáiltear in Airteagail 12 go 22), agus

  (b) in ailt 87, 90, 91, 92 agus 93 agus in alt 71, a mhéid a bhaineann sé leis an hailt sin,
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  ní bheidh feidhm acu—

   (i) maidir le sonraí pearsanta arna bpróiseáil chun comhairle dlí a lorg, a fháil nó a 
thabhairt,

   (ii) maidir le sonraí pearsanta a bhféadfaí éileamh pribhléide a dhéanamh ina leith 
chun críche nó i gcúrsa imeachtaí dlí, lena n-áirítear sonraí pearsanta arb é atá 
iontu cumarsáidí idir cliant agus a chomhairleoirí dlí nó a comhairleoirí dlí nó 
idir na comhairleoirí sin, nó

   (iii) i gcás gur dhíspeagadh cúirte feidhmiú na gceart sin nó comhlíonadh na 
n-oibleagáidí sin.

Iarratas chun na hArd-Chúirte maidir le leibhéal leordhóthanach cosanta nó le cosaintí 
cuí

163. (1) Féadfaidh an Coimisiún, i gcás go measfaidh sé nach gcinntítear leibhéal leordhóthanach 
cosanta i leith áit a mbeidh sonraí pearsanta le haistriú chuici, iarratas a dhéanamh chun 
na hArd-Chúirte ar chinneadh i dtaobh an bhfuil an leibhéal cosanta a chinntítear i leith 
na háite leordhóthanach.

 (2) Féadfar iarratas faoi fho-alt (1) a dhéanamh d’ainneoin gur ábhar do ghníomh 
forfheidhmitheach de bhun Airteagal 45(3) den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí nó, 
de réir mar a bheidh, Airteagal 36(3) den Treoir, an áit lena mbaineann.

 (3) Féadfaidh an Coimisiún, i gcás go measfaidh sé nach ndéantar foráil le clásal 
caighdeánach cosanta sonraí maidir le cosaintí cuí, iarratas a dhéanamh chun na 
hArd-Chúirte ar chinneadh i dtaobh an ndéantar foráil leis an gclásal caighdeánach 
cosanta sonraí maidir le cosaintí cuí.

 (4) Chun críocha an ailt seo, déanfar leordhóthanacht an leibhéil cosanta dá dtagraítear i 
bhfo-alt (1) a mheasúnú de réir, mar a bheidh, Airteagal 45(2) den Rialachán nó Airteagal 
36(2) den Treoir.

 (5) San alt seo—

ciallaíonn “áit” tríú tír, críoch nó earnáil shonraithe nó earnálacha sonraithe laistigh de thríú 
tír, nó eagraíocht idirnáisiúnta;

ciallaíonn “clásal caighdeánach cosanta sonraí” clásal caighdeánach cosanta sonraí lena 
mbaineann pointe (c) nó (d) d’Airteagal 46(2) den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí.

Féadfaidh cúirt a ordú go ndéanfar sonraí a dhíothú, a léirscriosadh

164. (1) I gcás go gciontófar duine i gcion faoin Acht seo, féadfaidh an chúirt a ordú go ndéanfar 
aon sonraí pearsanta ar dealraitheach don chúirt baint a bheith acu le déanamh an chiona 
a dhíothú nó a léirscriosadh.

 (2) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú faoi fho-alt (1) i gcás go measfaidh sí go mb’fhéidir gurbh é 
duine seachas an duine a ciontaíodh sa chion áirithe úinéir na sonraí lena mbaineann, nó 
go bhféadfadh leas a bheith aige nó aici ar shlí eile sna sonraí, mura ndéanfar cibé bearta 
is indéanta le réasún chun fógra a thabhairt don duine sin, agus chun deis a thabhairt dó 
nó di cúis a shuíomh nár cheart an t-ordú a dhéanamh.
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CUID 8

leasuithe aR achtanna eile den oiReachtas

Tagairt do shonraí pearsanta in achtachán

165. Faoi réir an Achta seo, aon tagairt in aon achtachán do shonraí pearsanta de réir bhrí Acht 
1988, forléireofar í mar thagairt a fholaíonn tagairt do shonraí pearsanta—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, agus

  (b) de réir bhrí Chuid 5.

Tagairt do phróiseáil in achtachán

166. Faoi réir an Achta seo, aon tagairt in aon achtachán do phróiseáil de réir bhrí Acht 1988, 
forléireofar í mar thagairt a fholaíonn tagairt do phróiseáil—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, agus

  (b) de réir bhrí Chuid 5.

Leasú ar Acht na nArm Teine, 1925

167. Leasaítear Acht na nArm Teine, 1925 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 
27A:

“An Coimisinéir do sholáthar faisnéise don Aire chun críocha an Achta agus 
Acht na nArm Tine (Deimhnithe Airm Tine do Neamhchónaitheoirí), 2000

27B. (1) Féadfaidh an tAire a iarraidh ar an gCoimisinéir aon fhaisnéis a sholáthar 
is gá chun feidhmeanna an Aire faoi ailt 9, 10, 11 agus 17 agus faoi alt 
2 d’Acht na nArm Tine (Deimhnithe Airm Tine do Neamhchónaitheoirí), 
2000 a chomhlíonadh, agus déanfaidh an Coimisinéir, d’ainneoin aon ní atá 
in aon achtachán eile nó in aon riail dlí, ach faoi réir an Rialacháin maidir le 
Cosaint Sonraí agus an Achta um Chosaint Sonraí, 2018, de réir na hiarrata 
sin.

 (2) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201611 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar alt 33AK d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942

168. Leasaítear alt 33AK(5) d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942—

  (a) i mír (az), trí “(I.R. Uimh. 349 de 2016), nó” a chur in ionad “(I.R. Uimh. 349 de 
2016).”,

  (b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach:

11 IO Uimh. L 119, 4.5.2006. lch. 1
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  “(ba) don Choimisiún um Chosaint Sonraí a bhfuil gá léi chun feidhmeanna 
an Choimisiúin sin faoin Rialachán maidir le Cosaint Sonraí nó faoi na 
hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018, a chomhlíonadh.”,

   agus

  (c) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (10):

“ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201612 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí);”.

Leasú ar alt 2 d’Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956

169. Leasaítear alt 2(2) d’Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956—

  (a) i mír (h), trí “agus” a scriosadh,

  (b) i mír (i), trí “Síochána, agus” a chur in ionad “Síochána.”, agus

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

  “(j) i ndáil le comhalta d’fhoireann an Choimisiúin um Chosaint Sonraí, 
an Coimisinéir do Chosaint Sonraí nó, i gcás go mbeidh níos mó ná 
Coimisinéir do Chosaint Sonraí amháin arna cheapadh nó arna ceapadh, 
an cathaoirleach (de réir bhrí an Achta um Chosaint Sonraí, 2018).”.

Leasú ar alt 24 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977

170. Leasaítear alt 24 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977—

  (a) i bhfo-alt (1)(c), trí “(lena n-áirítear iad siúd ina bhfuil aon sonraí ar sonraí pearsanta 
iad) ” a chur in ionad “(lena n-áirítear aon sonraí de réir bhrí na nAchtanna um 
Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003) ”,

  (b) i bhfo-alt (2)(c), trí “(lena n-áirítear iad siúd ina bhfuil aon sonraí arb éard iad sonraí 
pearsanta) ” a chur in ionad “(lena n-áirítear aon sonraí de réir bhrí na nAchtanna um 
Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003) ”, agus

  (c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

 “(8) San alt seo—

ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 2016/679 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 201613 maidir 
le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus 
maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí);

ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta—

12 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch. 1
13 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch. 1

cd.8 a.168



144

[2018.][Uimh. 7.]
  

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018.
  

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) de réir bhrí Chuid 5 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018.”.

Leasú ar alt 15A den Acht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987

171. Leasaítear alt 15A den Acht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987—

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

  “(d) aon sonraí a iniúchadh agus iad a chóipeáil nó faisnéis a bhaint astu, 
lena n-áirítear sonraí arb éard iad sonraí pearsanta—

   (i) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

   (ii) de réir bhrí Chuid 5 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018.”,

   agus

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (10):

 “(11) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201614 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar an Acht um Chosaint Sonraí, 1988

172. (1) Leasaítear Acht 1988—

  (a) in alt 24, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

	 “(1)	 San	alt	seo,	tá	le	‘oifigeach	údaraithe’	an	bhrí	chéanna	atá	leis	in	alt 2(1) den 
Acht um Chosaint Sonraí, 2018.”,

   agus

  (b) in alt 26—

   (i) i bhfo-alt (1)—

    (I) i mír (b), trí “i bhfógra toirmisc, agus” a chur in ionad “i bhfógra toirmisc”, 
agus

    (II) trí mhír (c) a scriosadh, 

    agus

   (ii) i bhfo-alt (4)—

    (I) i mír (a), trí “de bhun mhír (a) nó (b) d’fho-alt (1) den alt seo” a chur in ionad 
“de bhun mhír (a), (b) nó (c) d’fho-alt (1) den alt seo”, agus

14 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch. 1
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    (II) trí “ceanglas nó toirmeasc a shonraítear san fhógra” a chur in ionad “ceanglas 
nó toirmeasc a shonraítear san fhógra nó, de réir mar a bheidh, má sháraigh 
sé alt 19 den Acht seo,”.

 (2) Ní bheidh feidhm ag na leasuithe a dhéantar le fo-alt (1) chun críocha fho-ailt (1)(b),  
(2) agus (3) d’alt 8.

Leasú ar an Acht Féimheachta, 1988

173. Leasaítear an tAcht Féimheachta, 1988 tríd an alt seo a leanas a chur isteach:

“Srian le ceart rochtana ar shonraí pearsanta in imthosca áirithe

140D. (1) Déantar Airteagal 15 (Cearta rochtana) den Rialachán maidir le Cosaint 
Sonraí a shrianadh a mhéid is gá agus is comhréireach chun comhlíonadh 
éifeachtach a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoi alt 61 ag an Sannaí 
Oifigiúil	 a	 chosaint,	 i	 gcás	 go	 ndéanfar,	 de	 bharr	 chomhlíonadh	 na	
bhfeidhmeanna sin, sonraí pearsanta lena mbaineann an Rialachán maidir 
le Cosaint Sonraí a phróiseáil.

 (2) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201615 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach, 1990

174. Leasaítear Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach, 1990 tríd an alt seo a leanas a 
chur isteach i ndiaidh alt 16:

“An Coimisinéir do sholáthar faisnéise don Aire

16A. (1) Féadfaidh an tAire a iarraidh ar Choimisinéir an Gharda Síochána aon 
fhaisnéis is gá a sholáthar chun feidhmeanna an Aire faoi ailt 9C agus 
9E a chomhlíonadh, agus déanfaidh an Coimisinéir, d’ainneoin aon ní in 
aon achtachán eile nó in aon riail dlí, ach faoi réir an Rialacháin maidir le 
Cosaint Sonraí agus an Achta um Chosaint Sonraí, 2018, de réir na hiarrata 
sin.

 (2) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201616 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar alt 13A den Acht Toghcháin, 1992

175. Leasaítear alt 13A den Acht Toghcháin, 1992 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i 
ndiaidh fho-alt (3B):

15 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch. 1
16 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch. 1
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 “(3C) I dteannta aon chríche toghcháin eile ar chuici a fhéadfar úsáid a bhaint as 
an bhfaisnéis sa chlár arna ullmhú faoi alt 13, lena n-áirítear dréachtchlár 
nó an forlíonadh ar an gclár arna ullmhú faoi alt 15 nó liosta toghthóirí arna 
fhoilsiú faoi alt 16, ar faisnéis í atá eisiata ón gclár atheagraithe, féadfaidh 
na daoine seo a leanas an fhaisnéis sin a úsáid—

  (a) duine sonraithe (de réir bhrí alt 39 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018), 
chun cumarsáid a dhéanamh le hábhar sonraí de réir alt 39 den Acht sin, 
nó

  (b) ionadaí tofa (de réir bhrí alt 40 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018) 
chun críocha alt 40 den Acht sin.”.

Leasú ar Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993

176. Leasaítear Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993—

  (a) in alt 10, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

 “(3) San alt seo—

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 ‘sonraí’ sonraí uathoibrithe agus sonraí de láimh;

ciallaíonn ‘trealamh sonraí’ trealamh chun sonraí a phróiseáil;

ciallaíonn ‘sonra-ábhar’ aon doiciméad nó ábhar eile a úsáidtear i ndáil le 
trealamh sonraí nó a tháirgtear leis an trealamh sin;

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 ndéantar an tacar a struchtúrú, cé nach ndéantar 
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 critéir a bhaineann le daoine aonair, ar shlí go mbeidh 
faisnéis shonrach a bhaineann le duine aonair áirithe inrochtana go réidh;”,

   agus

  (b) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 18B:

“Feidhm an Achta seo maidir leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí

18C. Tá feidhm ag an Acht seo maidir leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí 
amhail is dá mba Roinn é.”.
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Leasú ar alt 8 den Acht um Post-Phaicéid agus Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a 
Thascradh (Rialáil), 1993

177. Leasaítear alt 8 den Acht um Post-Phaicéid agus Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a 
Thascradh (Rialáil), 1993 i bhfo-alt (1A) trí “d’fheidhmeanna an Choimisinéara Cosanta 
Sonraí faoi alt 10 den Acht um Chosaint Sonraí, 1988 ná faoi Chuid 6 den Acht um Chosaint 
Sonraí, 2018” a chur in ionad “d’fheidhmeanna an Choimisinéara Cosanta Sonraí faoi alt 
10 den Acht um Chosaint Sonraí, 1988”.

Leasú ar alt 24 den Acht Staidrimh, 1993

178. Leasaítear alt 24 den Acht Staidrimh, 1993—

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

 “(2) Gan dochar don Rialachán maidir le Cosaint Sonraí ná don Acht um 
Chosaint Sonraí, 2018,	féadfaidh	daoine	agus	gnóthais	faisnéis	agus	taifid,	
nó cóipeanna den chéanna, a bheidh ina seilbh a sholáthar don Ard-Stiúrthóir 
nó	d’oifigigh	staidrimh	ar	cuireadh	faoi	fhorálacha	an	Achta	seo.”,

   agus

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach:

 “(3) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201617 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar alt 57B den Acht um Údarás Eitlíochta na hÉireann, 1993

179. Leasaítear alt 57B(1) den Acht um Údarás Eitlíochta na hÉireann, 1993 tríd an mír seo a 
leanas a chur in ionad mhír (d):

  “(d) aon ábhar (lena n-áirítear faisnéis in aon fhoirm) nó ní a gheofar nó 
a thabharfar ar aird don duine údaraithe a iniúchadh, a chóipeáil nó 
faisnéis a bhaint as.”.

Leasú ar alt 18F den Acht Árachais Sláinte, 1994

180. Leasaítear alt 18F den Acht Árachais Sláinte, 1994—

  (a) i bhfo-alt (2)(d), trí “sonraí (lena n-áirítear sonraí arb éard iad sonraí pearsanta)” 
a chur in ionad “sonraí (de réir bhrí na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 
2003) ”, agus

  (b) i bhfo-alt (12), trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201618 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 

17 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch. 1
18 IO Uimh. L 119, 4.5,2016, lch. 1
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phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí);

ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) de réir bhrí Chuid 5 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018.”.

Leasú ar alt 142 den Acht um Chreidmheas do Thomhaltóirí, 1995

181. Leasaítear alt 142 den Acht um Chreidmheas do Thomhaltóirí, 1995—

  (a) i bhfo-alt (2), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

  “(b) a bhaineann le faisnéis arb éard í sonraí pearsanta lena mbaineann an 
Rialachán maidir le Cosaint Sonraí.”,

  (b) i bhfo-alt (4), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

  “(b) a bhaineann le faisnéis arb éard í sonraí pearsanta lena mbaineann an 
Rialachán maidir le Cosaint Sonraí.”,

   agus

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

 “(5) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201619 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar alt 32B den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995

182. Leasaítear alt 32B den Acht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995—

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

  “(l) aon sonraí a iniúchadh agus iad a chóipeáil nó faisnéis a bhaint astu, 
lena n-áirítear sonraí arb éard iad sonraí pearsanta—

   (i) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

   (ii) de réir bhrí Chuid 5 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018.”,

agus

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (11):

 “(12) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201620 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 

19 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch. 1
20 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
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phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar alt 77 d’Acht an Bhainc Ceannais, 1997

183. Leasaítear alt 77 d’Acht an Bhainc Ceannais, 1997 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in 
ionad fho-alt (12):

 “(12) San alt seo—

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 ‘sonraí’ sonraí uathoibrithe agus sonraí de láimh;

ciallaíonn ‘trealamh sonraí’ trealamh chun sonraí a phróiseáil;

ciallaíonn ‘sonra-ábhar’ aon doiciméad nó ábhar eile a úsáidtear i ndáil le 
trealamh sonraí nó a tháirgtear leis an trealamh sin;

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 ndéantar an tacar a struchtúrú, cé nach ndéantar 
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 critéir a bhaineann le daoine aonair, ar shlí go mbeidh 
faisnéis shonrach a bhaineann le duine aonair áirithe inrochtana go réidh.”.

Leasú ar alt 1 den Acht Sláinte (Faisnéis a Sholáthar), 1997

184. Leasaítear an tAcht Sláinte (Faisnéis a Sholáthar), 1997 tríd an alt seo a leanas a chur in 
ionad alt 1:

“Iarrataí ar fhaisnéis agus faisnéis a sholáthar

1. (1) Féadfaidh an Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse (arna bhunú faoin 
Acht Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe), 1961) a iarraidh ar aon duine 
sonraí pearsanta (lena n-áirítear sonraí a bhaineann le sláinte agus 
sonraí géiniteacha de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí), a 
shealbhaíonn an duine sin nó atá ina sheilbh nó ina seilbh, a thabhairt dó, 
chun críocha chomhlíonadh a fheidhmeanna ag an mBord sin.

 (2) Gan dochar dá oibleagáidí nó dá hoibleagáidí faoin Rialachán maidir le 
Cosaint Sonraí agus faoi Acht 2018, soláthróidh an duine a ndéanfar iarraidh 
chuige nó chuici faoi fho-alt (1) na sonraí pearsanta a iarrfar a mhéid a 
shealbhaíonn an duine sin iad nó atá siad ina sheilbh nó ina seilbh.
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 (3) Féadfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun taifead a thiomsú 
agus a chothabháil d’ainmneacha, seoltaí, uimhreacha teileafóin, seoltaí 
ríomhphoist agus dátaí breithe daoine a bhféadfar, ar chúiseanna sláinte 
poiblí, a iarraidh orthu páirt a ghlacadh in aon chlár braitheoireachta ailse 
(lena n-áirítear aon bhraitheoireacht ailse brollaigh, ceirbheacs nó putóige) 
arna oibriú ag an bhFeidhmeannacht, a iarraidh ar aon duine ainmneacha, 
seoltaí, uimhreacha teileafóin, seoltaí ríomhphoist agus dátaí breithe daoine, 
atá á sealbhú ag an duine sin, nó atá ina sheilbh nó ina seilbh, a thabhairt di.

 (4) Gan dochar dá oibleagáidí nó dá hoibleagáidí faoin Rialachán maidir le 
Cosaint Sonraí agus faoi Acht 2018, féadfaidh an duine a ndéanfar iarraidh 
chuige nó chuici faoi fho-alt (3) an fhaisnéis sin a sholáthar a mhéid a 
shealbhaíonn an duine sin í nó atá sí ina sheilbh nó ina seilbh.

 (5) San alt seo—

ciallaíonn ‘Acht 2018’ an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018;

ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 2016/679 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 201621 maidir 
le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus 
maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí);

ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta de réir bhrí an Rialacháin 
maidir le Cosaint Sonraí.”.

Leasú ar alt 9M den Acht um Rialáil Leictreachais, 1999

185. Leasaítear alt 9M den Acht um Rialáil Leictreachais, 1999—

  (a) i bhfo-alt (4), trí “faoin Rialachán maidir le Cosaint Sonraí nó faoin Acht um Chosaint 
Sonraí, 2018” a chur in ionad “faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 
2003”, agus

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (10):

 “(11) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201622 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar an Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999

186. Leasaítear alt 51 den Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999—

  (a) i bhfo-alt (1)—

   (i) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Acht 1988”:

21 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
22 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1

cd.8 a.184



151

[Uimh. 7.][2018.]
  

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018.
  

“ciallaíonn ‘Acht 1988’ an tAcht um Chosaint Sonraí, 1988, arna leasú leis 
an Acht um Chosaint Sonraí, 2018;”,

    agus

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

“déanfar ‘bunaithe’, i ndáil le rialaitheoir sonraí nó próiseálaí sonraí, a 
fhorléiriú de réir alt 1(3B)(b) d’Acht 1988;”,

   agus

  (b) trí fho-alt (6) a scriosadh.

Leasú ar alt 7D den Acht um Chomhairle, 2000

187. Leasaítear alt 7D den Acht um Chomhairle, 2000—

  (a) i bhfo-alt (3), trí “Faoi réir an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí agus an Achta um 
Chosaint Sonraí, 2018” a chur in ionad “Faoi réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 
1988 agus 2003”, agus

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

 “(8) San alt seo—

tá le ‘iarratas’, ‘measúnacht’ agus ‘ráiteas seirbhíse’ na bríonna a shanntar 
dóibh faoi seach le Cuid 2 den Acht um Míchumas, 2005;

ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 2016/679 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 201623 maidir 
le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus 
maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí).”.

Leasú ar alt 33 den Acht um Choimisiún chun Drochúsáid Leanaí a Fhiosrú, 2000

188. Leasaítear an tAcht um Choimisiún chun Drochúsáid Leanaí a Fhiosrú, 2000 tríd an alt seo 
a leanas a chur in ionad alt 33:

“33. (1) Déantar Airteagal 15 (Ceart rochtana) den Rialachán maidir le Cosaint 
Sonraí a shrianadh, a mhéid is gá agus is comhréireach chun comhlíonadh 
éifeachtach a fheidhmeanna ag an gCoimisiún nó comhlíonadh éifeachtach 
a fheidhmeanna ag Coiste a chosaint, a mhéid a bhaineann sé le sonraí 
pearsanta (de réir bhrí an Rialacháin sin) arna soláthar don Choimisiún 
nó do Choiste fad a bheidh na sonraí i gcoimeád an Choimisiúin nó i 
gcoimeád Coiste, nó i gcás sonraí den sórt sin a sholáthrófar don Choiste 
Rúnda, i gcoimeád comhlacht ar chuige a aistreoidh an Coimisiún iad ar 
dhíscaoileadh an Choimisiúin.

 (2) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201624 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 

23 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
24 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1

cd.8 a.186



152

[2018.][Uimh. 7.]
  

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018.
  

phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar alt 2 den Acht Loingis Cheannaíochta (Taismí Muirí a Imscrúdú), 2000

189. Leasaítear alt 2(1) den Acht Loingis Cheannaíochta (Taismí Muirí a Imscrúdú), 2000 sa 
mhíniú ar “taifead” trí na focail “aon fhoirm ina gcoimeádtar sonraí (de réir bhrí an Achta 
um Chosaint Sonraí, 1988),” a scriosadh.

Leasú ar alt 28 den Acht Oideachais (Leas), 2000

190. Leasaítear alt 28 den Acht Oideachais (Leas), 2000—

  (a) trí “rialaitheoir” a chur in ionad “rialaitheoir sonraí” gach áit a bhfuil sé, agus

  (b) i bhfo-alt (3), trí “tá le ‘rialaitheoir sonraí’ agus ‘sonraí pearsanta’ na bríonna a 
shanntar dóibh leis an Acht um Chosaint Sonraí, 1988” a scriosadh agus an méid seo 
a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘rialaitheoir’ rialaitheoir de réir bhrí an Rialacháin maidir le 
Cosaint Sonraí;

ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 2016/679 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 201625 maidir 
le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus 
maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí);

ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta de réir bhrí an Rialacháin 
maidir le Cosaint Sonraí;”.

Leasú ar alt 38 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000

191. Leasaítear alt 38 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 i bhfo-alt (2) trí “ná do na 
hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2003” a scriosadh.

Leasú ar alt 14 den Acht um Chuntais Dhíomhaoine, 2001

192. Leasaítear alt 14(5) den Acht um Chuntais Dhíomhaoine, 2001 tríd an mír seo a leanas a 
chur in ionad mhír (b):

  “(b) Ní fhorléireofar aon ní i mír (a) mar ní a shrianfaidh ceart duine an clár 
a iniúchadh, i ndáil le cuntas, i gcás, maidir leis an duine—

   (i) go gcruthóidh sé nó sí chun sástacht forais gurb é nó í an sealbhóir 
cuntais é nó í, nó go bhféadfar gurb é nó í an sealbhóir cuntais é nó 
í,

   (ii) go gcruthóidh sé nó sí chun sástacht forais go bhfuil sé nó sí 
údaraithe ag an sealbhóir cuntais é a iniúchadh amhlaidh, nó

25 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
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   (iii) go bhféadfaidh sé nó sí gníomhú ar son an tsealbhóra cuntais i ndáil 
leis an gcuntas sin de bhun rialacháin arna ndéanamh faoi alt 9.”.

Leasú ar alt 30 den Acht um Shásamh i leith Foras Cónaithe, 2002

193. Leasaítear an tAcht um Shásamh i leith Foras Cónaithe, 2002 tríd an alt seo a leanas a chur 
in ionad alt 30:

“30. (1) Déantar Airteagal 15 (Ceart rochtana) den Rialachán maidir le Cosaint 
Sonraí a shrianadh, a mhéid gur gá agus gur comhréireach sin chun 
comhlíonadh éifeachtach a fheidhmeanna ag an mBord nó comhlíonadh 
éifeachtach a fheidhmeanna ag an gCoiste Athbhreithnithe a chosaint, a 
mhéid a bhaineann sé le sonraí pearsanta (de réir bhrí an Rialacháin sin) a 
sholáthrófar don Bhord fad a bheidh na sonraí i gcoimeád an Bhoird nó an 
Choiste Athbhreithnithe.

 (2) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201626 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar alt 2 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

194.	 Leasaítear	alt	2(1)	d’Acht	na	dTeangacha	Oifigiúla,	2003—

  (a) sa téacs Gaeilge, sa mhíniú ar “taifead”, trí “aon fhoirm ina gcoimeádtar sonraí 
(lena n-áirítear foirm mheaisín-inléite) nó rud” a chur in ionad “aon fhoirm ina 
gcoimeádtar sonraí (de réir bhrí an Achta um Chosaint Sonraí 1988), aon fhoirm eile 
(lena n-áirítear foirm mheaisín-inléite) nó rud eile” agus

  (b) sa téacs Béarla, sa mhíniú ar “record”, trí “any form in which data are held (including 
machine-readable form) ” a chur in ionad “any form in which data (within the 
meaning of the Data Protection Act 1988) are held, any other form (including 
machine-readable form) ”.

Leasú ar alt 86 den Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003

195. Leasaítear alt 86 den Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “ach sin sa chás amháin go mbeidh próiseáil (de réir bhrí an 
Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí) aon mhionsonraí arb éard iad sonraí pearsanta 
(de réir bhrí an Rialacháin sin) sa bhunachar de réir an Rialacháin maidir le Cosaint 
Sonraí agus an Achta um Chosaint Sonraí, 2018.” a chur in ionad “ach sin sa chás 
amháin go mbeidh an bunachar, de thuras na huaire, á choimeád de réir an Achta um 
Chosaint Sonraí, 1988”, agus

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

 “(5) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 

26 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch. 1
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201627 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar alt 12 den Acht um Polasaithe Árachais Saoil Neamhéilithe, 2003

196. Leasaítear alt 12(5) den Acht um Polasaithe Árachais Saoil Neamhéilithe, 2003 tríd an mír 
seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

  “(b) Ní fhorléireofar aon ní i mír (a) mar ní a shrianfaidh ceart duine an clár 
a iniúchadh i ndáil le polasaí, i gcás, maidir leis an duine—

   (i) go gcruthóidh sé nó sí chun sástacht gnóthas árachais gurb é nó í 
an sealbhóir polasaí é nó í, nó go bhféadfar gurb é nó í an sealbhóir 
polasaí é nó í,

   (ii) go gcruthóidh sé nó sí chun sástacht gnóthas árachais go bhfuil sé 
nó sí údaraithe ag an sealbhóir polasaí é a iniúchadh amhlaidh, nó

   (iii) go bhféadfaidh sé nó sí gníomhú ar son an tsealbhóra polasaí i ndáil 
leis an bpolasaí sin de bhun rialacháin arna ndéanamh faoi alt 7.”.

Leasú ar alt 66 den Acht um Chlárú Sibhialta, 2004

197. Leasaítear alt 66 den Acht um Chlárú Sibhialta, 2004—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “D’ainneoin aon ní atá in aon achtachán eile, ach faoi réir an 
Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí agus an Achta um Chosaint Sonraí, 2018, 
féadfaidh an tArd-Chláraitheoir” a chur in ionad “D’ainneoin aon ní atá sna 
hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2003 nó in aon achtachán eile, féadfaidh an 
tArd-Chláraitheoir”, agus

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

 “(2) San alt seo—

ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 2016/679 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 201628 maidir 
le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus 
maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí);

folaíonn ‘faisnéis’ sonraí pearsanta;

ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta—

  (a) de réir bhrí an Achta um Chosaint Sonraí, 1988,

  (b) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (c) de réir bhrí Chuid 5 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018.”.

27 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
28 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
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Leasú ar alt 39 den Acht um Choimisiúin Imscrúdúcháin, 2004

198. Leasaítear alt 39 den Acht um Choimisiúin Imscrúdúcháin, 2004—

  (a) trí fho-alt (1) a thabhairt ar an alt,

  (b) san alt sin ar a dtabharfar fo-alt (1), trí “Déantar Airteagal 15 (Ceart rochtana) den 
Rialachán maidir le Cosaint Sonraí a shrianadh, a mhéid gur gá agus gur comhréireach 
sin	 chun	 oibriú	 éifeachtach	 coimisiún	 agus	 comhoibriú	 finnéithe	 sa	 todhchaí	 a	
chosaint, a mhéid a bhaineann sé le sonraí pearsanta (de réir bhrí an Rialacháin sin) 
a sholáthrófar do choimisiún” a chur in ionad “Níl feidhm ag Alt 4 den Acht um 
Chosaint Sonraí, 1988 maidir le sonraí pearsanta a sholáthrófar do choimisiún”, agus

  (c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

 “(2) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201629 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar alt 55H den Acht Sláinte, 2004

199. Leasaítear alt 55H den Acht Sláinte, 2004—

  (a) i bhfo-alt (8), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

  “(a) dréacht de na nósanna imeachta atá beartaithe a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin um Chosaint Sonraí lena thuairim a fháil i dtaobh ar 
dhóigh, dá dtabharfaí éifeacht di, go mbeadh sárú ar an Rialachán 
maidir le Cosaint Sonraí nó ar an Acht um Chosaint Sonraí, 2018 mar 
thoradh ar aon fhoráil de na nósanna imeachta, agus”,

  (b) i bhfo-alt (9), trí “an Coimisiún um Chosaint Sonraí” a chur in ionad “an Coimisinéir 
Cosanta Sonraí”, agus

  (c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (9):

 “(10) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201630 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar alt 2 den Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005

200. Leasaítear alt 2(1) den Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005—

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

29 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
30 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
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“folaíonn ‘taifead’ aon mheabhrán, leabhar, tuarascáil, ráiteas, clár, plean, 
cairt, léarscáil, líníocht, sonraíocht, léaráid, saothar pictiúrtha nó grafach 
nó doiciméad eile, aon ghrianghraf, scannán nó taifeadadh (cibé acu is 
taifeadadh fuaime nó taifeadadh íomhánna nó iad araon é), aon fhoirm 
ina gcoimeádtar sonraí (lena n-áirítear sonraí arb éard iad sonraí pearsanta 
de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí nó de réir bhrí Chuid 
5 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018), aon fhoirm (lena n-áirítear foirm 
mheaisín-inléite) nó rud ina ndéantar faisnéis a choimeád nó a stóráil de 
láimh, go meicniúil nó go leictreonach, agus aon rud ar cuid nó cóip é, i 
bhfoirm ar bith, d’aon cheann nó d’aon teaglaim, díobh sin roimhe seo;”,

   agus

  (b) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201631 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí);”.

Leasú ar alt 265 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005

201. Leasaítear alt 265 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005—

  (a) i bhfo-alt (1)—

   (i) trí na mínithe seo a leanas a chur in ionad na mínithe ar “rialaitheoir sonraí” agus 
“sonraí pearsanta”:

“ciallaíonn ‘rialaitheoir’ rialaitheoir—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) de réir bhrí Chuid 5 d’Acht 2018;

ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) de réir bhrí Chuid 5 d’Acht 2018;”,

    agus

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

“ciallaíonn ‘Acht 2018’ an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018;

ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 2016/679 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 201632 maidir 
le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus 
maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí);”,

31 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
32 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
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   agus

  (b) i bhfo-alt (2), trí “rialaitheoir” a chur in ionad “rialaitheoir sonraí”.

Leasú ar an Acht um Míchumas, 2005

202. Leasaítear an tAcht um Míchumas, 2005—

  (a) in alt 12, trí fho-alt (3) a scriosadh,

  (b) in alt 13, trí fho-alt (4) a scriosadh,

  (c) in alt 41—

   (i) tríd an míniú ar “na hAchtanna” a scriosadh,

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

“ciallaíonn ‘próiseáil’ próiseáil de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint 
Sonraí;”,

    agus

   (iii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201633 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí);”,

  (d) in alt 42—

   (i) i bhfo-alt (1)(b), trí “de réir an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí” a chur in 
ionad “de réir na nAchtanna”,

   (ii) i bhfo-alt (2)(a), trí “ach amháin de réir fhorálacha alt 12A den Acht um Chosaint 
Sonraí 1988 (arna chur isteach leis an Acht um Chosaint Sonraí (Leasú) 2003” a 
scriosadh,

   (iii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

 “(4) Aon duine a sháróidh fo-alt (2) nó (3), beidh sé nó sí ciontach i gcion agus 
dlífear—

  (a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’Aicme A a chur air nó uirthi, 
nó

  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000 a chur air nó 
uirthi.”,

   agus

  (iv) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach:

33 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
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 “(5) I gcás go gciontófar duine i gcion faoi fho-alt (4), féadfaidh an chúirt a ordú 
go ndéanfar aon sonraí pearsanta, ar dealraitheach don chúirt baint a bheith 
acu le déanamh an chiona, a dhíothú nó a léirscriosadh.

 (6) Ní dhéanfaidh an chúirt ordú faoi fho-alt (5) i gcás go measfaidh sí go 
mb’fhéidir gurbh é duine seachas an duine a ciontaíodh sa chion áirithe 
úinéir na sonraí lena mbaineann, nó go bhféadfadh leas a bheith aige nó aici 
ar shlí eile sna sonraí, mura ndéanfar cibé bearta is indéanta le réasún chun 
fógra a thabhairt don duine sin, agus chun deis a thabhairt dó nó di cúis a 
shuíomh nár cheart an t-ordú a dhéanamh.”,

  (e) trí alt 43 a scriosadh, agus

  (f) in alt 45, trí fho-alt (1) a scriosadh.

Leasú ar alt 2 den Acht um Shábháilteacht Iarnróid, 2005

203. Leasaítear alt 2(1) den Acht um Shábháilteacht Iarnróid, 2005 sa mhíniú ar “taifead” trí 
“(lena n-áirítear foirm mheaisín-inléite) nó rud” a chur in ionad “ina gcoimeádtar sonraí 
(de réir bhrí an Achta um Chosaint Sonraí, 1988), aon fhoirm eile (lena n-áirítear foirm 
mheaisín-inléite) nó rud eile”.

Leasú ar alt 12 den Acht Sláinte (Scéim Aisíoca), 2006

204. Leasaítear alt 12(3) den Acht Sláinte (Scéim Aisíoca), 2006 trí “ach amháin tar éis dóibh 
dul i gcomhairle leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí” a chur in ionad “ach amháin tar 
éis dóibh dul i gcomhairle leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí de réir na nAchtanna um 
Chosaint Sonraí 1988 agus 2003”.

Leasú ar alt 19 den Acht Toghcháin (Leasú), 2006

205. Leasaítear alt 19 den Acht Toghcháin (Leasú), 2006 trí “Féadfaidh údarás clárúcháin,” 
a chur in ionad “D’ainneoin aon ní sna hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003, 
féadfaidh údarás clárúcháin,”.

Leasú ar alt 67 den Acht Cógaisíochta, 2007

206. Leasaítear alt 67 den Acht Cógaisíochta, 2007—

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

  “(l) aon sonraí a iniúchadh agus iad a chóipeáil nó faisnéis a bhaint astu, 
lena n-áirítear sonraí arb éard iad sonraí pearsanta—

   (i) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

   (ii) de réir bhrí Chuid 5 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018.”,

   agus

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (12):

 “(13) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
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201634 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar Acht na bPasanna, 2008

207. Leasaítear Acht na bPasanna, 2008—

  (a) in alt 2—

   (i) trí na mínithe ar “Acht 1988”, “sonraí uathoibrithe” agus “sonraí” a scriosadh,

   (ii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘Acht 2018’ an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018;”,

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

“ciallaíonn ‘sonraí bithmhéadracha’ sonraí bithmhéadracha—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) de réir bhrí Chuid 5 d’Acht 2018;”,

   (iv) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201635 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí);”,

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

“ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) de réir bhrí Chuid 5 d’Acht 2018;”,

    agus

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

“ciallaíonn ‘próiseáil’ próiseáil—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) de réir bhrí Chuid 5 d’Acht 2018.”,

  (b) in alt 8, trí “Faoi réir an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí agus Acht 2018” a chur 
in ionad “Faoi réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003”, i bhfo-alt 
(1), agus

34 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch. 1
35 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch. 1
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  (c) in alt 21(1)(b), trí “na sonraí pearsanta” a chur in ionad “na sonraí” gach áit a bhfuil 
sé.

Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach), 2008

208. Leasaítear an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach), 2008—

  (a) in alt 76(1), tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘rialaitheoir’ rialaitheoir de réir bhrí Chuid 5 den Acht um 
Chosaint Sonraí, 2018;”,

  (b) in alt 79C(7), trí “nó, de réir mar a bheidh, rialaitheoir” a chur isteach i ndiaidh 
“rialaitheoir sonraí” gach áit a bhfuil sé,

  (c) in alt 94—

   (i) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (5) agus (6):

 “(5) Maidir le feidhm Airteagal 7, i ndáil le húsáid sonraí pearsanta atá san 
áireamh	 i	 bhfianaise	 nó	 i	 bhfaisnéis	 a	 gheobhaidh	 duine	 sa	 Stát	 faoin	
gConradh, is Airteagal é atá gan dochar—

  (a) faoi réir alt 8 d’Acht 2018, d’fheidhm alt 7 (dualgas ar rialaitheoirí 
sonraí agus ar phróiseálaithe sonraí cúram a ghlacadh) d’Acht 1988 i 
leith sonraí den sórt sin a úsáid (de réir bhrí Acht 1988), agus

  (b) d’fheidhm Chuid 5 d’Acht 2018, i leith sonraí den sórt sin a úsáid (de 
réir bhrí na Coda sin).

 (6) (a) Faoi réir alt 8 d’Acht 2018, tá feidhm ag na hAchtanna um Chosaint 
Sonraí, 1988 agus 2003 i ndáil le sonraí pearsanta dá dtagraítear i 
bhfo-alt (5)(a), ar shlite seachas na slite sin a bhaineann lena n-úsáid.

  (b) Tá feidhm ag Cuid 5 d’Acht 2018 i ndáil le sonraí pearsanta dá dtagraítear 
i bhfo-alt (5)(b), ar shilte seachas na slite sin a bhaineann lena n-úsáid.”,

    agus

   (ii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

 “(8) San alt seo—

ciallaíonn ‘Acht 1988’ an tAcht um Chosaint Sonraí, 1988;

ciallaíonn ‘Acht 2018’ an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018.”,

   agus

  (d) in alt 107—

   (i) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (2) agus (3):

 “(2) Ní dochar fo-alt (1)—

  (a) faoi réir alt 8 d’Acht 2018, d’fheidhm alt 7 (dualgas ar rialaitheoirí 
sonraí agus ar phróiseálaithe sonraí cúram a ghlacadh) d’Acht 1988 i 
leith sonraí den sórt sin a úsáid (de réir bhrí Acht 1988), agus
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  (b) d’fheidhm Chuid 5 d’Acht 2018, i leith sonraí den sórt sin a úsáid (de 
réir bhrí na Coda sin).

 (3) (a) Faoi réir alt 8 d’Acht 2018, tá feidhm ag na hAchtanna um Chosaint 
Sonraí, 1988 agus 2003 i ndáil le sonraí pearsanta dá dtagraítear i 
bhfo-alt (2)(a), ar shlite seachas na slite sin a bhaineann lena n-úsáid.

  (b) Tá feidhm ag Cuid 5 d’Acht 2018 i ndáil le sonraí pearsanta dá dtagraítear 
i bhfo-alt (5)(b), ar shilte seachas na slite sin a bhaineann lena n-úsáid.”,

    agus

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

 “(5) San alt seo—

ciallaíonn ‘Acht 1988’ an tAcht um Chosaint Sonraí, 1988;

ciallaíonn ‘Acht 2018’ an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018.”.

Leasú ar alt 2 den Acht Ceimiceán, 2008

209. Leasaítear alt 2(1) den Acht Ceimiceán, 2008—

  (a) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “taifead”—

“folaíonn ‘taifead’ aon mheabhrán, leabhar, tuarascáil, ráiteas, clár, plean, 
cairt, léarscáil, líníocht, sonraíocht, léaráid, saothar pictiúrtha nó grafach 
nó doiciméad eile, aon ghrianghraf, scannán nó taifeadadh (cibé acu is 
taifeadadh fuaime nó taifeadadh íomhánna nó iad araon é), aon fhoirm ina 
gcoimeádtar sonraí (lena n-áirítear sonraí arb éard iad sonraí pearsanta de 
réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí nó Chuid 5 den Acht um 
Chosaint Sonraí, 2018), aon fhoirm (lena n-áirítear foirm mheaisín-inléite) 
nó rud ina ndéantar faisnéis a choimeád nó a stóráil de láimh, go meicniúil 
nó go leictreonach, agus aon rud ar cuid nó cóip é, i bhfoirm ar bith, d’aon 
cheann nó d’aon teaglaim, díobh sin roimhe seo;”,

   agus

  (b) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201636 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí);”.

Leasú ar an Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009

210. Leasaítear an tAcht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009—

  (a) in alt 26, trí fho-alt (12) a scriosadh, agus

36 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
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  (b) in alt 45(1), trí “Faoi réir an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí agus an Achta um 
Chosaint Sonraí, 2018” a chur in ionad “D’ainneoin aon fhorála de na hAchtanna 
um Chosaint Sonraí 1988 go 2003”.

Leasú ar alt 23 den Acht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009

211. Leasaítear alt 23 den Acht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009 trí na 
fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

 “(2) Beidh feidhm ag an Acht um Chosaint Sonraí, 1988 agus beidh éifeacht leis, 
maille le haon mhodhnú is gá, maidir le próiseáil (de réir bhrí an Achta sin) 
sonraí pearsanta (de réir bhrí an Achta sin) chun críocha oibriú an Chinnidh 
ón gComhairle agus Choinbhinsiún Schengen.

 (3) Beidh feidhm ag an Acht um Chosaint Sonraí, 2018 agus beidh éifeacht 
leis, maille le haon mhodhnú is gá, maidir le próiseáil (de réir bhrí Chuid 5 
den Acht sin) sonraí pearsanta (de réir bhrí na Coda sin) chun críocha oibriú 
an Chinnidh ón gComhairle agus Choinbhinsiún Schengen.”.

Leasú ar alt 201 den Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní, 
2009

212. Leasaítear an tAcht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní, 2009 tríd 
an alt seo a leanas a chur in ionad alt 201:

“201. (1) Chun amhras a sheachaint, maidir le hoibleagáid ar fhoras creidmheasa 
nó ar aon duine eile faoin Acht seo faisnéis a nochtadh do GNBS, do 
ghrúpeintiteas de chuid GNBS nó do GBCN, baineann sí freisin le sonraí 
pearsanta de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí.

 (2) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201637 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú 
Sceimhlitheoireachta), 2010

213. Leasaítear an tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú 
Sceimhlitheoireachta), 2010—

  (a) in alt 2(1), trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201638 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí);

37 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
38 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
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ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta—

   (i) de réir bhrí an Achta um Chosaint Sonraí, 1988,

   (ii) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

   (iii) de réir bhrí Chuid 5 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018;”,

  (b) in alt 52(2), trí “(de réir bhrí na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003) ” a 
scriosadh, agus

  (c) in alt 88(2), trí “(de réir bhrí na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003) ” a 
scriosadh.

Leasú ar alt 12 den Acht Cumarsáide (Sonraí a Choimeád), 2011

214. Leasaítear alt 12 den Acht Cumarsáide (Sonraí a Choimeád), 2011 trí na fo-ailt seo a leanas 
a chur in ionad fho-alt (4):

 “(4) Féadfaidh an breitheamh ainmnithe, má mheasann sé nó sí gurb inmhianaithe 
déanamh amhlaidh, cumarsáid a dhéanamh leis an Taoiseach nó leis an Aire 
maidir leis na hiarrataí ar nochtadh agus leis an gCoimisiún Cosanta Sonraí 
i dtaca le feidhmeanna an Choimisiúin faoin Rialachán maidir le Cosaint 
Sonraí agus faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2018.

 (5) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201639 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar alt 17A den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2011

215. Leasaítear alt 17A den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2011—

  (a) i bhfo-alt (2), trí “de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí” a chur in ionad 
“de réir bhrí na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003”, agus

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

 “(4) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201640 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar alt 28 den Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011

216. Leasaítear alt 28 den Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011—

  (a) trí “rialaitheoir” a chur in ionad “rialaitheoir sonraí” gach áit a bhfuil sé,
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  (b) i bhfo-alt (1), trí “D’ainneoin aon ní in aon achtachán (seachas Acht 2018) ” a chur 
in ionad “D’ainneoin aon ní sna hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003 nó 
in aon achtachán eile”, agus

  (c) i bhfo-alt (5)—

   (i) trí na mínithe seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “rialaitheoir sonraí”:

“ciallaíonn ‘Acht 2018’ an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018;

ciallaíonn ‘rialaitheoir’ rialaitheoir—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) de réir bhrí Chuid 5 d’Acht 2018;

ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 2016/679 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 201641 maidir 
le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus 
maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí);”,

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

“ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) de réir bhrí Chuid 5 d’Acht 2018;”,

    agus

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

“ciallaíonn ‘próiseáil’ próiseáil—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) de réir bhrí Chuid 5 d’Acht 2018;”.

Leasú ar an Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011

217. Leasaítear an tAcht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011—

  (a) in alt 65A(1)—

   (i) tríd an míniú ar “Acht 1988” a scriosadh,

   (ii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201642 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí);”,
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   (iii) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “sonraí pearsanta”:

“ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta de réir bhrí an Rialacháin 
maidir le Cosaint Sonraí;”,

    agus

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

“ciallaíonn ‘próiseáil’ próiseáil de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint 
Sonraí;”,

  (b) in alt 66A(2), trí mhír (a) a scriosadh, agus

  (c) in alt 66C—

   (i) i bhfo-alt (1), trí “d’fhorálacha an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí agus an 
Achta um Chosaint Sonraí, 2018” a chur in ionad “d’fhorálacha na nAchtanna 
um Chosaint Sonraí, 1988 go 2003”, agus

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

 “(2) Ní bheidh feidhm ag Airteagal 21 (An ceart chun agóid a dhéanamh) den 
Rialachán maidir le Cosaint Sonraí maidir le próiseáil sonraí pearsanta is gá 
chun gníomhaíocht dhlisteanach postchóid a dhéanamh.”.

Leasú ar an Acht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil), 2011

218. Leasaítear an tAcht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil), 2011—

  (a) in alt 2(1), tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “gaol 
bainteach”:

“ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201643 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí);”,

  (b) in alt 42, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

 “(2) Déanfaidh Coimisinéir an Gharda Síochána, d’ainneoin aon ní in aon 
achtachán eile nó in aon riail dlí, ach faoi réir an Rialacháin maidir le 
Cosaint Sonraí agus an Achta um Chosaint Sonraí, 2018, de réir iarraidh 
faoi fho-alt (1).”,

   agus

  (c) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 93:

“Srian le ceart rochtana ar shonraí pearsanta in imthosca áirithe

93. Déantar Airteagal 15 (Ceart rochtana) den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí 
a shrianadh, a mhéid gur gá agus gur comhréireach sin chun a chumasú don 
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Údarás a chuid feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh go héifeachtach 
a mhéid a bhaineann na feidhmeanna le himscrúdú a dhéanamh, a mhéid a 
bhaineann sé le sonraí pearsanta (de réir bhrí an Rialacháin sin) arna bpróiseáil 
ag an Údarás.”.

Leasú ar alt 56 den Acht um Chomhar Creidmheasa agus Comhoibriú le Rialálaithe 
Coigríche, 2012

219. Leasaítear alt 56 den Acht um Chomhar Creidmheasa agus Comhoibriú le Rialálaithe 
Coigríche, 2012—

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

 “(2) Féadfaidh comhar creidmheasa sonraí pearsanta a nochtadh do BACC de 
réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí.”,

   agus

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

 “(4) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201644 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar an Acht um Europol, 2012

220. Leasaítear alt 1 den Acht um Europol, 2012—

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

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

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

“tá le ‘sonraí pearsanta’ an bhrí atá leis i gCuid 5 den Acht um Chosaint 
Sonraí, 2018;”,

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

“tá le ‘próiseáil’, i ndáil le sonraí pearsanta, an bhrí atá leis i gCuid 5 den 
Acht um Chosaint Sonraí, 2018;”,

   agus

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

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

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 ndéantar an tacar a struchtúrú, cé nach ndéantar 
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 critéir a bhaineann le daoine aonair, ar shlí go mbeidh 
faisnéis shonrach a bhaineann le duine aonair áirithe inrochtana go réidh;”.

Leasú ar an Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012

221. Leasaítear an tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012—

  (a) in alt 2(1)—

   (i) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201645 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí);”, 

    agus

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

“ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) de réir bhrí Chuid 5 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018;”,

  (b) trí alt 21A a scriosadh, agus

  (c) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 186:

“Srian le ceart rochtana ar shonraí pearsanta in imthosca áirithe

186. Déantar Airteagal 15 (Ceart rochtana) den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí, 
a mhéid a bhaineann sé le sonraí pearsanta (de réir bhrí an Rialacháin sin) 
arna bpróiseáil ag na daoine nó ag na comhlachtaí seo a leanas, a shrianadh 
a mhéid gur gá agus gur comhréireach sin chun a chumasú don duine nó don 
chomhlacht a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh 
go héifeachtach, a mhéid a bhaineann na feidhmeanna sin le cleachtóirí 
dócmhainneachta pearsanta a mhaoirsiú de réir alt 176A nó le himscrúdú a 
dhéanamh faoin gCuid seo:

  (a) an tSeirbhís Dócmhainneachta;
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  (b) cigire arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 176;

	 	 (c)	 oifigeach	údaraithe	arna	cheapadh	nó	arna	ceapadh	faoi	alt	176B;

  (d) an Coiste um Ghearáin.”.

Leasú ar alt 2 den Acht um Shláinte agus Leas Ainmhithe, 2013

222. Leasaítear alt 2(1) den Acht um Shláinte agus Leas Ainmhithe, 2013, sa mhíniú ar “taifead”, 
trí “(de réir bhrí na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003) ” a scriosadh.

Leasú ar alt 8 den Acht Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú), 2013

223. Leasaítear alt 8 den Acht Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú), 2013—

  (a) i bhfo-alt (4), trí “Faoi réir an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí agus Acht 2018 a 
chomhlíonadh agus faoi réir an ailt seo” a chur in ionad “D’ainneoin aon ní atá sna 
hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003, ach faoi réir an ailt seo”,

  (b) i bhfo-alt (7), trí “leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí” a chur in ionad “leis an 
gCoimisinéir Cosanta Sonraí”,

  (c) trí fho-alt (8) a scriosadh,

  (d) i bhfo-alt (9), trí “go bhfolaíonn tagairtí san alt seo do shonraí pearsanta tagairtí 
d’earnálacha speisialta sonraí pearsanta (de réir bhrí alt 2 d’Acht 2018) ” a chur in 
ionad “go bhfolaíonn tagairtí san alt seo do shonraí pearsanta tagairtí do shonraí 
pearsanta íogaire”, agus

  (e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (10):

“(10) San alt seo—

ciallaíonn ‘Acht 2018’ an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018;

ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 2016/679 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 201646 maidir 
le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus 
maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí);

ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta de réir bhrí an Rialacháin 
maidir le Cosaint Sonraí.”.

Alt 957A a chur isteach in Acht na gCuideachtaí, 2014

224. Leasaítear Acht na gCuideachtaí, 2014 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 
957:

“Srian le feidhm airteagal áirithe den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí

957A.  (1) Déantar Airteagail 14 (An fhaisnéis a bheidh le soláthar i gcás nár bailíodh 
na sonraí ón ábhar sonraí) agus 15 (Ceart rochtana don ábhar sonraí) den 
Rialachán maidir le Cosaint Sonraí a shrianadh, a mhéid gur gá agus gur 
comhréireach sin chun comhlíonadh éifeachtach a fheidhmeanna nó a 
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feidhmeanna dá dtagraítear i mír (b) agus (e) d’alt 949(1) ag an Stiúrthóir a 
chosaint, i gcás go ndéanfar, de bharr chomhlíonadh na bhfeidhmeanna sin, 
sonraí pearsanta lena mbaineann an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí a 
phróiseáil.

 (2) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201647 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

Leasú ar an Acht um Aitheantóirí Sláinte, 2014

225. Leasaítear an tAcht um Aitheantóirí Sláinte, 2014—

  (a) in alt 2(1)—

   (i) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Acht 2013”:

“ciallaíonn ‘Acht 2018’ an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018;”,

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

“ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201648 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí);”,

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

“ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) de réir bhrí Chuid 5 d’Acht 2018;”,

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

“ciallaíonn ‘próiseáil’ próiseáil—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) de réir bhrí Chuid 5 d’Acht 2018;”,

   (v) i mír (g)(iii) den mhíniú ar “críoch thánaisteach”, trí “de réir an Rialacháin 
maidir le Cosaint Sonraí agus Acht 2018” a chur in ionad “de réir na nAchtanna 
um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003”,

   agus

  (b) tríd an gCuid seo a leanas a chur in ionad Chuid 6:
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“CUID 6

Feidhm an Rialacháin maidiR le cosaint sonRaí

Feidhm an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí

27. Beidh feidhm ag Airteagal 32 den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí maidir 
le faisnéis iomchuí (pearsa aonair) pearsan aonair éagtha mar atá feidhm aige 
maidir le faisnéis iomchuí (pearsa aonair) pearsan aonair beo.”.

Leasú ar alt 15 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014

226. Leasaítear alt 15 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014—

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

 “(3) Ní bheidh taifead faoi réim fho-alt (2) de bhíthin amháin go bhfuil faisnéis 
ann arb éard í—

  (a) sonraí pearsanta de réir bhrí an Achta um Chosaint Sonraí, 1988 lena 
mbaineann an tAcht sin,

  (b) sonraí pearsanta de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí lena 
mbaineann an Rialachán sin agus Acht 2018, nó

  (c) sonraí pearsanta de réir bhrí Chuid 5 d’Acht 2018 lena mbaineann an 
tAcht sin.”,

   agus

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

 “(5) San alt seo—

ciallaíonn ‘Acht 2018’ an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018;

ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 2016/679 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 201649 maidir 
le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus 
maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí).”.

Leasú ar alt 41 den Acht Custam, 2015

227. Leasaítear alt 41 den Acht Custam, 2015 trí fho-ailt (4), (5) agus (10) a scriosadh.

Leasú ar alt 7 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015

228. Leasaítear alt 7 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015—

  (a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “Coimisiún”:

“ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
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201650 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí);”,

   agus

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

“ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta—

  (a) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (b) de réir bhrí Chuid 5 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018.”.

Leasú ar an Acht um Spórt Éireann, 2015

229. Leasaítear an tAcht um Spórt Éireann, 2015—

  (a) in alt 40—

   (i) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach roimh an míniú ar “eagraíocht 
frithdhópála”:

“ciallaíonn ‘Acht 2018’ an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018;”,

   (ii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “sárú ar riail 
frithdhópála”:

“ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201651 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí);”,

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

“ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta de réir bhrí an Rialacháin 
maidir le Cosaint Sonraí;”,

    agus

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

“ciallaíonn ‘próiseáil’ próiseáil de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint 
Sonraí;”,

  (b) in alt 42(4), trí “Faoi réir an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí agus Acht 2018 a 
chomhlíonadh, déanfaidh Spórt Éireann” a chur in ionad “Déanfaidh Spórt Éireann”, 
agus

  (c) in alt 43—

50 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
51 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1

cd.8 a.228
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   (i) i bhfo-alt (1), trí “de réir an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí agus Acht 2018” 
a chur in ionad “de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003”, 
agus

   (ii) trí fho-alt (3) a scriosadh.

Leasú ar alt 12 den Acht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh 
Áirithe), 2016

230. Leasaítear alt 12 den Acht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh 
Áirithe), 2016—

  (a) trí fho-alt (1) a thabhairt ar an alt,

  (b) san fho-alt sin ar a dtabharfar fo-alt (1), trí “(de réir bhrí an Achta um Chosaint 
Sonraí, 1988) ” a scriosadh, agus

  (c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

 “(2) San alt seo—

ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 2016/679 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 201652 maidir 
le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus 
maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí);

ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta—

  (a) de réir bhrí an Achta um Chosaint Sonraí, 1988,

  (b) de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, nó

  (c) de réir bhrí Chuid 5 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018.”.

Leasú ar alt 62 d’Acht an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017

231. Leasaítear alt 62 d’Acht an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017—

  (a) i bhfo-alt (2), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

  “(b) a chinntíonn go gcomhlíonfar an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí 
agus an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018.”,

   agus

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

 “(5) San alt seo, ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán 
(AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201653 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”.

52 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
53 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
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Leasú ar an Acht fán Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, 2017

232.	 Leasaítear	an	tAcht	fán	Oifig	Náisiúnta	um	Sheirbhísí	Comhroinnte,	2017—

  (a) in alt 2, tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí’ Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
201654 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena 
n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí).”,

  (b) in alt 9(2)(a)(iv), trí “próiseáil (de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí) 
sonraí pearsanta (de réir bhrí an Rialacháin sin freisin) ” a chur in ionad “próiseáil 
(de réir bhrí an Achta um Chosaint Sonraí, 1988) sonraí pearsanta (de réir bhrí an 
Achta sin freisin) ”, agus

  (c) in alt 35—

   (i) i bhfo-alt (1)—

    (I) trí “D’ainneoin aon ní in aon achtachán, ach faoi réir an Rialacháin maidir 
le Cosaint Sonraí agus an Achta um Chosaint Sonraí, 2018” a chur in ionad 
“D’ainneoin aon ní sna hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003”, 
agus

    (II) trí “rialaitheoir” a chur in ionad “rialaitheoir sonraí” gach áit a bhfuil sé,

   (ii) i bhfo-alt (3), trí “rialaitheoir” a chur in ionad “rialaitheoir sonraí”, agus

   (iii) i bhfo-alt (4)—

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

“tá le ‘rialaitheoir’ an bhrí chéanna atá leis sa Rialachán maidir le Cosaint 
Sonraí;”,

               agus

    (II) tríd an míniú ar “ábhar sonraí” a scriosadh.

54 IO Uimh. L 119, 4.5.2016, lch.1
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SCEIDEAL 1
Alt 7(3)

na hiionstRaimí Reachtúla a chúlghaiRteaR

Ítim
(1)

I.R. Uimh. agus Bliain
(2)

Gearrtheideal
(3)

Méid na Cúlghairme
(4)

1. I.R. Uimh. 347 de 1988 Na Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí 
(Táillí),1988

Na Rialacháin uile

2. I.R. Uimh. 350 de 1988 Na Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí 
(Tréimhse Chlárúcháin), 1988

Na Rialacháin uile

3. I.R. Uimh. 351 de 1988 Na Rialacháin maidir le Cosaint 
Sonraí(Clárú), 1988

Na Rialacháin uile

4. I.R. Uimh. 81 de 1989 Na Rialacháin maidir le Cosaint 
Sonraí(Srian le halt 4), 1989

Na Rialacháin uile

5. I.R. Uimh. 95 de 1993 Na Rialacháin fán Acht um Chosaint 
Sonraí, 1988(Alt 5(1)(d))(Sonrú), 1993

Na Rialacháin uile

6. I.R. Uimh. 657 de 2007 Na Rialacháin fán Acht um Chosaint 
Sonraí, 1988(Alt 16(1)), 2007

Na Rialacháin uile

7. I.R. Uimh. 658 de 2007 Na Rialacháin um Chosaint Sonraí 
(Táillí),2007

Na Rialacháin uile

8. I.R. Uimh. 687 de 2007 Na Rialacháin um Chosaint Sonraí 
(Sonraí Géiniteachaa Phróiseáil), 2007

Na Rialacháin uile

9. I.R. Uimh. 421 de 2009 Na Rialacháin fán Acht um Chosaint 
Sonraí, 1988(Alt 5(1)(d))(Sonrú), 2009

Na Rialacháin uile

10. I.R. Uimh. 426 de 2016 Na Rialacháin maidir le Cosaint 
Sonraí(Alt 2B), 2016

Na Rialacháin uile
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SCEIDEAL 2

Alt 10

an coimisiún um chosaint sonRaí

1.	 Beidh	an	Coimisiún	ina	chomhlacht	corpraithe	agus	comharbas	suthain	agus	séala	oifigiúil	
aige agus beidh cumhacht agartha aige agus beidh sé inagartha ina ainm corpraithe agus, le 
toiliú an Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, beidh an chumhacht aige 
talamh nó leas i dtalamh a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt, agus beidh an chumhacht aige 
aon mhaoin eile a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt.

2. Déanfar séala an Choimisiúin a fhíordheimhniú—

 (a) le síniú Coimisinéara, agus

 (b) le síniú comhalta d’fhoireann an Choimisiúin a bheidh údaraithe ag an 
gCoimisiún chun na críche sin.

3.	 Tabharfar	 aird	 bhreithiúnach	 ar	 shéala	 an	 Choimisiúin	 agus	 glacfar	 i	 bhfianaise	 aon 
doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é a rinne an Coimisiún agus atá séalaithe le 
séala an Choimisiúin agus measfar, mura suífear a mhalairt, gurb é an ionstraim sin é gan 
tuilleadh cruthúnais.

4. Aon chonradh nó ionstraim nár ghá a bheith faoi shéala dá mba phearsa aonair a rinne nó 
a d’fhorghníomhaigh é nó í, féadfaidh aon duine a bheidh údaraithe go ginearálta nó go 
speisialta ag an gCoimisiún chuige sin é nó í a dhéanamh nó a fhorghníomhú thar ceann an 
Choimisiúin,

5. (1) I gcás, maidir le Coimisinéir—

  (a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad Éireann,

  (b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas nó chun bheith 
ina chomhalta nó ina comhalta de Pharlaimint na hEorpa,

  (c) go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht um 
Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun na Parlaiminte 
sin, nó

  (d) go dtoghfar nó go gcomhthoghfar é nó í mar chomhalta d’údarás áitiúil, 

	 		scoirfidh	sé	nó	sí,	air	sin,	de	bheith	ina	Choimisinéir	nó	ina	Coimisinéir.

 (2) Aon duine a bheidh de thuras na huaire—

  (a) i dteideal, faoi Bhuan-Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas, suí sa Teach sin,

  (b) ina chomhalta nó ina comhalta de Pharlaimint na hEorpa, nó

  (c) i dteideal, faoi bhuan-orduithe údaráis áitiúil, suí mar chomhalta den údarás sin,

  beidh sé nó sí, fad a bheidh sé nó sí i dteideal amhlaidh mar a luaitear i gclásal (a) nó 
(c) nó ina chomhalta nó ina comhalta den sórt sin mar a luaitear i gclásal (b), dícháilithe 
chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Choimisiún nó chun bheith fostaithe in 
aon cháil ag an gCoimisiún.
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SCEIDEAL 3
Alt 138(11)

FoRálacha is inFheidhme maidiR le héisteacht ó bhéal a sheolFaidh oiFigeach údaRaithe Faoi 
alt 138

1.	 Féadfaidh	an	t-oifigeach	údaraithe	a	bheidh	ag	seoladh	éisteacht	ó	bhéal	faoi	alt 138(11) 
chun	críoch	 imscrúdaithe,	fianaise	a	ghlacadh	faoi	mhionn,	agus	údaraítear	 leis	seo	don	
oifigeach	údaraithe	daoine	a	chur	faoi	mhionn	den	sórt	sin.

2.	 Féadfaidh	an	 t-oifigeach	údaraithe,	 le	 fógra	 i	 scríbhinn,	a	cheangal	ar	dhuine	 freastal	ar	
an	éisteacht	ó	bhéal	cibé	tráth	agus	i	cibé	áit	a	bheidh	sonraithe	san	fhógra	chun	fianaise	a	
thabhairt	i	ndáil	le	haon	ní	a	bheidh	i	saincheist	san	imscrúdú	nó	chun	aon	doiciméid,	taifid,	
ráitis nó faisnéis eile a thabhairt ar aird a bheidh ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina rialú nó 
ar fáil aige nó aici.

3. Faoi réir mhír 4, féadfar duine dá dtagraítear i mír 2 a cheistiú agus a chroscheistiú ag an 
éisteacht ó bhéal.

4. Beidh duine dá dtagraítear i mír 2 i dteideal na ndíolúintí agus na bpribhléidí céanna maidir 
le haon cheanglas dá dtagraítear sa mhír sin a chomhlíonadh amhail is dá mba fhinné os 
comhair na hArd-Chúirte an duine.

5. I gcás nach gcomhlíonfaidh duine dá dtagraítear i mír 2 ceanglas dá dtagraítear 
sa mhír sin, nó nach gcomhlíonfaidh sé nó sí an ceanglas sin go hiomlán, féadfaidh an 
t-oifigeach	údaraithe	iarratas	a	dhéanamh	ar	mhodh	achomair	chun	na	Cúirte	Cuarda,	iar 
bhfógra don duine sin, ar ordú á cheangal ar an duine an ceanglas a chomhlíonadh nó 
a chomhlíonadh go hiomlán, de réir mar a bheidh, laistigh de thréimhse a shonróidh an 
Chúirt, agus féadfaidh an Chúirt an t-ordú a iarrfar, nó cibé ordú eile is cuí léi, a dhéanamh 
nó diúltú aon ordú a dhéanamh.

6. Is ar shlí seachas go poiblí a thionólfar an éisteacht ó bhéal.
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