
Cinneadh déanta faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018 ag feidhmiú cumhachtaí 

ceartaitheacha 

 

 

Cinneadh maidir le Ryanair DAC  

Dáta an Chinnidh: 10 Samhain 2020 

Ag gníomhú dó ina cháil mar phríomhúdarás maoirseachta, chuir an DPC tús le scrúdú ar 

ghearán a fuair Údarás Cosanta Sonraí na Ríochta Aontaithe ar dtús. Bhain an gearán le 

próiseáil trasteorann ina raibh an DPC inniúil chun gníomhú ina phríomh-údarás 

maoirseachta. Bhain an gearán le hiarraidh rochtana ábhair a rinne an gearánach ar 

Ryanair. Chuir Ryanair sonraí pearsanta áirithe ar fáil don ghearánach de bhun na 

hiarrata. Níor éirigh leis, áfach, cóip de thaifeadadh de ghlao a rinne an gearánach a 

sholáthar don ghearánach. Mar gheall ar an moill a bhí ar Ryanair an iarraidh a phróiseáil, 

bhí an taifeadadh glaonna ón dáta sin scriosta ag Ryanair, de réir bheartas na cuideachta, 

agus níor éirigh leo é a aisghabháil. 

 

Lean an chinnteoireacht an nós imeachta atá leagtha amach in Airteagal 60 den GDPR 

maidir le próiseáil trasteorann. Áiríodh sa nós imeachta go ndearna an DPC scrúdú ar an 

ngearán, lena n-áirítear iarracht an gearán a réiteach go cairdiúil; Dréachtchinneadh a 

scaipeadh i measc na nÚdarás Maoirseachta Imní; breithniú cúramach an DPC ar gach 

agóid ábhartha agus réasúnaithe a fuarthas, sa chás seo lean an DPC roinnt de na hagóidí 

ábhartha agus réasúnaithe a fuarthas, agus dhiúltaigh siad agóidí ábhartha agus 

réasúnaithe áirithe eile a leanúint; scaipeadh Dréachtchinneadh Athbhreithnithe i measc 

na nÚdarás Maoirseachta Imní; glacadh leis an gCinneadh Deiridh; agus ar deireadh bhí 

Údarás Cosanta Sonraí na RA freagrach as an gcinneadh a chur in iúl don ghearánach. 

 

 Chinn an cinneadh gur sháraigh Ryanair Airteagal 15 den GDPR trí mhainneachtain 

cóip dá sonraí pearsanta, a bhí á bpróiseáil tráth an iarratais, a sholáthar don 

ghearánach. 

 

 Chinn an cinneadh freisin gur sháraigh Ryanair Airteagal 12 (3) den Rialachán 

Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí trí mhainneachtain faisnéis a sholáthar don 

ghearánach maidir leis an ngníomh a glacadh i ndáil lena iarraidh faoi Airteagal 15 

laistigh den chreat ama reachtúil míosa. 

 

 Rinne an cinneadh iomardú ar Ryanair freisin maidir leis na sáruithe. 

 

 


