IARRATAS AR ROCHTAIN AR THAIFID FAOIN ACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE 2014
- FOIRM GHNÁTHIARRATAIS -

Sonraí an Iarratasóra:
Sloinne:
Céadainm:
Seoladh Poist:

Uimh. theagmhála {am lae}:
Seoladh r-phoist:

Foirm Rochtana:
Is é m’fhoirm rochtana roghnaithe (cuir tic leis mar is cuí):
Cóipeanna de na taifid a fháil trí chasadh an phoist
Eile – tabhair sonraí, le do thoil

Sonraí an Iarratais:
De réir Alt 12 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Iarraim rochtain ar thaifid atá (cuir tic leis mar is
cuí):
Pearsanta*
Neamhphearsanta
*NÍ MÓR CÉANNACHT A BHEITH CURTHA AR FÁIL AG AN DUINE ATÁ AG IARRAIDH FAISNÉISE SA CHÁS
GO BHFUIL CINEÁL NÁDÚRTHA AG AN IARRATAS

Moilleofar próiseáil d’iarratais mura gcuirtear céannacht ar fáil
CÓIPEANNA AMHÁIN de Theastas Breithe, de Cheadúnas Tiomána, de Phas nó de Chárta Leasa
Shóisialaigh
Céannacht arna Cur ar Fáil*:

Cur Síos ar Thaifid:
Sa spás a chuirtear ar fáil, déan cur síos chomh hiomlán agus is féidir leat ar na taifid sin, le do
thoil. Ba cheart duit a bheith chomh sonrach agus is féidir le go bhfuiltear in ann an fhaisnéis a
shainaithint go héasca agus, más féidir, ba cheart duit an tréimhse ama a bhaineann le d’iarratas a
chur in iúl e.g. idir Bealtaine 2013 agus Nollaig 2013.

Sa chás go bhfuil Faisnéis Phearsanta á hiarraidh agat, luaigh go cruinn, le do thoil, ainm an duine
faoina bhfuil na taifid sin á gcoinneáil. Ní thabharfar rochtain duit de ghnáth ar fhaisnéis phearsanta
duine eile ach amháin sa chás go bhfuil toiliú i scríbhinn faighte agat ón duine sin.

Iarraim na taifid seo a leanas:

Má tá aturnae ag gníomhú thar do cheann, tabhair ainm agus seoladh an aturnae thíos, le do thoil:
Ainm an Aturnae:

Seoladh:

R-phost:
Teileafón:
Facs:

Beidh foireann an Aonaid um Shaoráil Faisnéise sásta cabhrú leat d’iarratas ar fhaisnéis a chomhlánú.
Is mar seo a leanas atá ár sonraí teagmhála:
An tAonad um Shaoráil Faisnéise
An Roinn Oideachais agus Scileanna
Sráid Maoilbhríde
Baile Átha Cliath 1
Teileafón: 00353 1 889 2240 / 2385 / 6444

R-phost: foi@education.gov.ie

Síniú an Iarratasóra: ____________________________ Dáta:___________________

Ní bhainfidh an Roinn Oideachas agus Scileanna úsáid as na sonraí pearsanta uile atá curtha ar fáil agat
ach amháin chun na críche atá beartaithe. Ní nochtfar an fhaisnéis sin ach amháin de réir mar a
cheadaítear le dlí.

