
 

 
Fógra Príobháideachais – Iarratasóirí Poist 

 
RÉAMHRÁ  
Mar iarratasóir ar phost in LYIT (“an Institiúid”), déanfaidh an Institiúid do shonraí pearsanta a 
phróiseáil ar chúiseanna éagsúla, ar a n-áirítear d’iarratas ar phost a riaradh, an fhaisnéis a thug tú a 
fhíorú, d’oiriúnacht um an ról a mheasúnú agus tú a chur ar an eolas maidir le cinneadh earcaíochta.   
 
Mar chuid de phrionsabal follasachta GDPR, tá de cheart agat eolas iomlán a fháil maidir le do shonraí 
pearsanta a úsáid sula ndéanann tú iarratas ar phost in LYIT.  Sa bhfógra príobháideachais seo, leagtar 
amach na cineálacha sonraí pearsanta a phróiseálfar, na críche um atá na sonraí pearsanta sin á n-
iarraidh, na tríú páirtithe lena roinnfear do shonraí, cé chomh fada a choimeádfar do shonraí, etc.   
 
Próiseáiltear do shonraí pearsanta faoi réir ag reachtaíocht um chosaint sonraí agus Polasaí LYIT um 
Chosaint Sonraí.   
 
 
AN FHAISNÉIS ORT A PHRÓISEÁILIMID 
Áirítear ar na cineálacha sonraí pearsanta ort a phróiseáilimid, inter alia: 

• Teideal, ainm, seoladh, uimhreacha teileafóin, seoladh ríomhphoist  

• Stair oideachais & fostaíochta, cáilíochtaí, ballraíocht/cúrsaí in eagrais ghairmiúla, 
gnóthachtálacha acadúla, liostaí taighde & foilseachán, moltóirí, tréimhse fógra, eolas breise 
is rogha leat a sholáthar 

• Nótaí um ghearrliosta, nótaí agallaimh, nótaí maidir le modhanna eile measúnachta, scóir  

• Faisnéis maidir le cead oibre  

• Faisnéis maidir le comhaontú óstála  

• Teastais 

• Nochtadh um ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána  

• Eolas monatóireachta um chomhdheiseanna   

• Íomhánna CCTV 
 
Nuair is bainteach, próiseáilimid sonraí ort i gcatagóir speisialta (íogair), ar a n-áirítear:  

• Faisnéis leighis réamhfhostaíochta  

• Faisnéis faoi mhíchumas (sa chás go bhfuil cóiríochtaí réasúnta uait) 
 
Coimeádtar sonraí in iliomad áiteanna, ar a n-áirítear do thaifead iarratais agus córais bainistíochta 
daonacmhainní, ríomhphost na hInstitiúide san áireamh.   
 
 
CONAS A FHAIGHIMID DO SHONRAÍ PEARSANTA  
Faighimid do shonraí pearsanta go díreach uait féin, mar shampla nuair a sheolann tú isteach d’iarratas 
ar phost, ó do CV, ó fhoirmeacha grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána agus trí agallamh nó 
modhanna eile measúnachta.  
 



 

Faighimid freisin do shonraí pearsanta go hindíreach ó mholtóirí, ó dhaoine gairmiúla leighis a 
ainmníonn an Institiúid, agus ó Bhiúró Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána. Ní iarrtar sonraí ó na 
tríú páirtithe seo ach amháin sa chás go ndéantar post a thairiscint duit. 
 
Próiseáilimid freisin sonraí pearsanta ort trí úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin againn – féach le do 
thoil Polasaí Príobháideachais an tSuímh Gréasáin um eolas breise.   
 
CRÍCHE UM A N-USÁIDTEAR DO SHONRAÍ PEARSANTA & BOINN DLÍTHIÚLA  

• Chun críche earcaíochta agus roghnaithe um chaidreamh conarthach leat a chomhlíonadh 

• Chun oibligeáidí dlíthiúla a chomhlíonadh, mar shampla: 
‐ chun a chinntiú go bhfuil tú incháilithe um obair le haosaigh leochaileacha & leanaí 

‐ chun a chinntiú go bhfuil tú incháilithe um obair in Éirinn 

‐ um monatóireacht ar oibligeáidí comhdheiseanna againn* 

• Um fheidhmiú tascanna a bhfuil cead follasach tugtha agat, mar shampla: 
‐ cóiríochtaí réasúnta a sholáthar le linn an phróisis earcaíochta maidir le do 

mhíchumas* 

• Um leasa dlisteanacha LYIT agus tríú páirtithe, mar shampla:  

‐ chun éilimh dhlíthiúla a fhreagairt agus a chosaint 

‐ chun críche CCTV  

 

*Tabhair faoi deara le do thoil nach n-úsáidtear na sonraí seo sa phróiseas um chinneadh earcaíochta.  

 

TRÍÚ PÁIRTITHE LENA ROINNTEAR DO SHONRAÍ  
Coimeádtar do shonraí pearsanta faoi rún daingean agus níl rochtain ar na sonraí ach amháin ag na 
baill foirne sin a bhfuil do shonraí pearsanta de dhíth orthu chun na críche a leagtar amach thuas.  

Roinnfidh an Institiúid do shonraí pearsanta, nuair is gá agus is bainteach sin, le tríú páirtithe (lasmuigh 
de LYIT), faoi na cúinsí seo a leanas:  
 

• Sa chás go bhfuil conradh againn le tríú páirtí sonraí a phróiseáil ar ár son, mar shampla 
soláthraíthe seirbhísí bogearraí (e.g. CoreHR), comhlachtaí cartlainne, comhlachtaí CCTV, etc, 
agus 

• Sa chás go bhfuil sonraí riachtanach i ngnáthchúrsaí earcaíochta agus roghnaithe e.g.  
‐ Comhlachtaí nó daoine aonair a sholáthraíonn seirbhísí earcaíochta, agallaimh agus 

measúnaithe 

‐ Moltóirí (ag measúnú oiriúnachta)  

‐ An Garda Síochána (grinnfhiosrúchán) 

‐ An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais/víosa INIS (cead oibre/víosa) 

• Sa chás go bhfuil riachtanas dlíthiúil (e.g. chun críche iniúchta) 
 
Ní phróiseáilfidh LYIT do shonraí pearsanta lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (EEA). 
 
 
COINNEÁIL SONRAÍ  
Iarratasóirí a ghlacann le tairiscint fostaíochta le LYIT 
Coinníonn an Institiúid do shonraí go buan. Coinnítear leathanaigh molta agallaimh go buan.  
 
Iarratasóirí nár éirigh leo 
Coinnítear do shonraí go ceann dhá bhliain ó dháta deiridh an chomórtais agus ansin scriostar na 
sonraí ón gcóras. Scriostar do chuntas iarratasóra chomh maith, ach amháin sa chás go bhfuil iarratas 



 

leanúnach agat leis an Institiúid. Nuair a scriostar do chuntas, is gá duit clárú in athuair chun úsáid a 
bhaint as an seirbhís.    
 
 
DO CHEARTA  
Tá na cearta seo a leanas agat faoin dlí um chosaint sonraí, ach féadfaidh coinníollacha áirithe a bhaint 
le do chumas na cearta sin a fheidhmiú: 
 

▪ Ceart um shonraí pearsanta ort a choinníonn LYIT a rochtain agus/nó cóip de na sonraí a fháil, 
chomh maith le faisnéis faoi phróiseáil na sonraí sin againn;  

▪ Ceart um a iarraidh go ndéantar ceartú ar aon sonraí ort atá míchruinn agus go ndéantar 
uasdhátú ar aon sonraí atá neamhiomlán; 

▪ Ceart, faoi chúinsí áirithe, um a iarraidh go scriostar do shonraí pearsanta;  
▪ Ceart, faoi chúinsí áirithe, um a iarraidh go stadfar ar phróiseáil do shonraí pearsanta chun 

críche ar leith, nó cur i gcoinne do shonraí pearsanta a úsáid nó cur i gcoinne an bhealaigh ina 
bpróiseáiltear é;  

▪ Ceart, faoi chúinsí áirithe, do shonraí pearsanta a aistriú chuig eagraíocht eile;  
▪ Ceart um chur i gcoinne chinnteoireacht agus/nó próifíliú uathoibríoch; agus  
▪ Ceart um ghearán a dhéanamh chuig an Coimisinéir Cosanta Sonraí.  

 
Chun aon cheann de na cearta thuas a fheidhmiú, déan teagmháil linn le do thoil trí na sonraí 
teagmhála atá leagtha amach thíos.  
 
 
CEISTEANNA & GEARÁIN  
Mura bhfuil tú sásta leis an mbealach ina bpléann an Institiúid le do shonraí pearsanta nó má 
chreideann tú nach bhfuil riachtanais na reachtaíochta um chosaint sonraí á gcomhlíonadh ina n-
iomlán, ba cheart duit sa chéad áit teagmháil a dhéanamh le hOifig Cosanta Sonraí na hInstitiúide. Tá 
de cheart agat freisin gearán a sheoladh chuig an Coimisinéir Cosanta Sonraí. 
 
  
OIFIGEACH COSANTA SONRAÍ (DPO) 
Déan teagmháil linn le do thoil má tá ceist ar bith agat maidir leis na sonraí ort atá ar coinneáil againn 
nó más mian leat ceann ar bith de na cearta atá agat a fheidhmiú – seol ríomhphost chuig dpo@lyit.ie 
nó scríobh chuig Oifigeach Cosanta Sonraí, LYIT, Bóthar an Chalaidh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall 
F92 FC93 
 
 
RIALAITHEOIR SONRAÍ  
 
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 
Bóthar an Chalaidh,  
Leitir Ceanainn,  
Co. Dhún na nGall   
F92 FC93 
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