
 
 

Ráiteas Príobháideachais maidir 
leis an Liosta Seachadta  
 
Téarmaí & Coinníollacha 
 
Tá rochtain ar an suíomh gréasáin seo faoi réir ag na téarmaí agus na gcoinníollacha 

atá leagtha amach anseo.  

 

Réamhrá 
 
Go raibh maith agat as clárú ar an liosta seachadta a bhaineann le Paca Acmhainní 

Publicjobs.ie do Scoileanna agus leis an gcomórtas ‘An Cur i Láthair’.  Ní bhailíonn muid ach 

an t-eolas a thugann tú dúinn de do dheoin féin, agus déanann muid é a phróiseáil le cead 

uait, nó ar bhonn dlíthiúil ar bith eile; níl ach an méid is lú sonraí pearsanta ag teastáil uainn, 

atá riachtanach chun an aidhm a bhaineann le do theagmháil linn a bhaint amach; ní 

dhíolann muid do thríú páirtí bith é agus ní bhaineann muid úsáid as ach sa chaoi a leagtar 

amach sa Ráiteas Príobháideachais seo.  Cloíonn muid leis an Rialachán Ginearálta um 

Chosaint Sonraí (RGCS).  Is cuma cén áit a bhfuil tú, cá bhfuil cónaí ort, nó cén stádas 

saoránachta atá agat, cuireann muid an caighdeán céanna ar fáil dár n-úsáideoirí uilig, i 

dtaca lena bpríobháideachas a chosaint.  

 

Cén tArdán a mbaineann sibh úsáid as chun Sonraí a 
Bhailiú?  
 

Baineann muid úsáid as Mailjet chun sonraí faoi dhaoine atá cláraithe a bhailiú.  Is 

comhlacht é Mailjet atá lonnaithe san AE (sa Fhrainc) agus tá a fhriothálaithe lonnaithe san 

AE (sa Ghearmáin agus san Ollainn).  Cloíonn siad go hiomlán leis an RGCS agus tá deimhniú 

ISO27001 acu.  

 

Cén tEolas a Bhailítear agus Cén Fáth?  
 

Bailíonn muid eolas bunúsach faoi dhaoine a chláraíonn ar an liosta seachadta ionas gur 

féidir linn dul i dteagmháil leo chun eolas faoin bPaca Acmhainní do Scoileanna agus faoin 

gcomórtas ‘An Cur i Láthair’ a roinnt.   

 

Cén tEolas nach mBailítear? 
 

Ní bhailíonn muid sonraí bithmhéadracha, sonraí rúnda, nó sonraí faoi dhaoine atá faoi aois.  

 

An Chaoi a Roinneann Muid Do Shonraí  

https://www.publicjobs.ie/en/terms-conditions


 
 

 

Mar Rialaitheoir Sonraí, tá Comhaontú maidir le Sonraí a Phróiseáil againn le Próiseálaí 

Sonraí (Real Nation), a chloíonn go hiomlán leis an RGCS.  Tá Real Nation ar conradh chun 

dul i dteagmháil le daoine atá cláraithe chun eolas a roinnt leo faoin bPaca Acmhainní do 

Scoileanna agus faoin gcomórtas ‘An Cur i Láthair’ ar son na Seirbhíse um Cheapacháin 

Phoiblí.   Ní bhainfidh an próiseálaí úsáid as do shonraí ar bhealach nach bhfuil leagtha 

amach sa chomhaontú seo.  

 

An Féidir Liom Díliostáil leis an Liosta Seachadta? 
 

Is féidir. Is féidir leat díliostáil am ar bith trí chliceáil ar an nasc ‘díliostáil’ ag bun aon 

chomhfhreagrais a fhaigheann tú faoin bPaca Acmhainní do Scoileanna nó faoin gcomórtas 

‘An Cur i Láthair’.  De rogha air sin, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugainn ag 

schools@publicjobs.ie agus díliostálfaidh muidne thú agus gheobhaidh muid réidh leis na sonraí 

uilig a bhailigh muid.  
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