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Nuair a tháinig GDPR i bhfeidhm níos lú ná cúig bliana ó 
shin, bhain an-chuid den phlé le scála na bhfíneálacha a 
cheadaítear leis an Rialachán i leith 
neamhchomhlíonadh an Rialacháin. Cé go raibh aschur 
suntasach ón gCoimisiún ann sa bhliain 2022 agus é ag 
iarraidh comhlíonadh GDPR a bhrú chun cinn agus 
cearta na ndaoine in Éirinn agus ar fud an Aontais 
Eorpaigh a chosaint, is féidir gur sa líon fíneálacha agus i 
luach na bhfíneálacha atá forchurtha ar ghnólachtaí 
móra teicneolaíochta ag an gCoimisiún a fheictear ar an 
mbealach is sofheicthe an cumas atá ag GDPR chun 
cosaint sonraí éifeachtach a fhorfheidhmiú.

Eisíodh fíneálacha pionósacha ab fhiú €1 billiún san 
iomlán; rinneadh iolra de orduithe mórscála um 
chomhlíonadh a mhaoirsiú agus a fhorfheidhmiú; 
réitíodh 10,008 gearán; soláthraíodh 4 ionchúiseamh 
rathúil faoin reachtaíocht ríomhphríobháideachais; 
cuireadh tuairimí i ndáil le 30 píosa reachtaíochta nua 
faoi bhráid an Rialtais agus an Oireachtais; tugadh 
ionchur ag 300 cruinniú den Bhord Eorpach um Chosaint 
Sonraí.

Maidir leis na fíneálacha a eisíodh ar fud na hEorpa 
anuraidh, lenar áiríodh an tAontas Eorpach, an Limistéar 
Eorpach Eacnamaíoch agus an Ríocht Aontaithe, ba 
é an Coimisiún a d’eisigh dhá thrian díobh de bhun 
imscrúduithe mionsonraithe cuimsitheacha. Is fíoras 
é sin lena leagtar béim ar ról mórthomhais agus 
feidhmíocht shármhaith na heagraíochta sna heintitis 
sin atá ciontach i neamhchomhlíonadh a thabhairt chun 
cuntais go héifeachtach. Mionsonraítear achoimrí ar na 
cinntí suntasacha sin ar leathanach 23 den tuarascáil, 
agus cinntí iomlána foilsithe ar shuíomh Gréasáin an 
Choimisiúin. Cé gur tharraing méid na bhfíneálacha 
sin aird na ngeallsealbhóirí agus na meán go mór sa 
bhliain 2022, taispeántar sna cinntí sin freisin cé chomh 
toilteanach is atá an Coimisiún le húsáid a bhaint as 
cumhachtaí ceartaitheacha eile a d’fhéadfadh a bheith 
i bhfad níos suntasaí, amhail orduithe, chun feabhas a 
chur ar iompraíocht chorparáideach agus chun tuilleadh 
sáruithe a sheachaint.

Tugtar tuilleadh mionsonraí ar leathanaigh 27 go 
31 faoin dul chun cinn ar fhiosrúcháin mhórscála 
eile, lena n-áirítear an t-imscrúdú a rinne an Coimisiún 
ar chásanna inar aistrigh Facebook sonraí pearsanta 
Aontais Eorpaigh chuig Stáit Aontaithe Mheiriceá. 
Tiocfar ar chinntí deiridh ar roinnt de na cásanna sin sna 
míonna atá le teacht. 

Maidir le han-chuid de na cinntí trasteorann a chuir an 
Coimisiún i gcrích, thaisc an t-eintiteas rialáilte ábhartha 
imeachtaí dlíthiúla ina n-aghaidh. Áiríodh leo sin 
imeachtaí achomhairc agus imeachtaí athbhreithnithe 
bhreithiúnaigh in Éirinn. Ní fhéadfar fíneálacha a bhailiú 
go dtí go ndeimhneoidh na cúirteanna Éireannacha 
an fhíneáil. Ní fhéadfaidh an Coimisiún iarratas a 
dhéanamh ar an bhfíneáil a dheimhniú fad is atá 
achomharc ann ina haghaidh. Is féidir leis sin a bheith 
ina phróiseas fada in amanna. De bhreis air sin, is 
amhlaidh freisin, i roinnt cásanna, a thaisc na heintitis 
rialáilte ábhartha imeachtaí neamhnithe in aghaidh 
cinntí ón mBord Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPB) 
a bhí mar bhonn eolais faoi ghlacadh an chinnidh 
chríochnaithigh ag an gCoimisiún sna cásanna sin. I 
gcinneadh ó Chúirt Ghinearálta Chúirt Bhreithiúnais 
an Aontais Eorpaigh (T-709-/21) i mí na Nollag 2022, 
cinneadh gur neamh-inghlactha a bhí an t-iarratas ó 
WhatsApp ar neamhniú an chinnidh ón mBord Eorpach 
um Chosaint Sonraí (EDPB) in aghaidh na cuideachta i 
mí Iúil 2021 toisc nach raibh ag WhatsApp, dar leis an 
gcúirt, an seasamh riachtanach chun an t-iarratas a 
dhéanamh. D’ainneoin chineál ceangailteach na gcinntí 
ó EDPB, sonraítear sa dlí, mar atá sé faoi láthair, nach 
bhféadfaidh an gearánach ná na páirtithe is rialaitheoirí 
cur in aghaidh cinntí den sórt sin go díreach. Ina ionad 
sin, ceanglaítear leis ar WhatsApp, sa chás seo, iarratas 
a dhéanamh chuig Ard-Chúirt na hÉireann, mar chuid dá 
achomharc in aghaidh an Chinnidh Chríochnaithigh ón 
gCoimisiún, ar tharchur chun réamhrialú a dhéanamh 
chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir le 
bailíocht an chinnidh ó EDPB. Mar thoradh ar úrnuacht 
an chomhréitigh pholaitiúil agus eacnamaíoch ar dá 
bharr a cruthaíodh an tIonad Ilfhreastail ina riocht 
reatha, is ann do mheascán mearaí dlíthiúil de chineál 

Brollach an 
choimisinéara



7 8

Tuarascáil Bhliantúil 2022 Tuarascáil Bhliantúil 2022

éigin ar gá é a nascleanúint de shíor, agus tírdhreach a 
bhíonn ag iarraidh níos casta de shíor á thógáil don lucht 
dlí. 

Bliain Mhór, Dlí Mór

Leagtar amach ar leathanach 35 an dlíthíocht lenar 
bhain an Coimisiún agus inar eisíodh breithiúnais i 
scríbhinn anuraidh. 

Maidir leis an líon tarchur chun réamhrialú a rinne 
cúirteanna náisiúnta chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais 
Eorpaigh maidir le saincheisteanna nach meastar gur 
saincheisteanna “acte clair” iad faoi GDPR, tá sé ag 
leanúint ar aghaidh ag méadú. Tá cinneadh le déanamh 
ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ar thart ar 45 
chás i láthair na huaire. Is é atá sa líon cásanna a bhfuil 
cinneadh le déanamh ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais 
Eorpaigh orthu ná léiriú gur féidir go dtógfaidh sé roinnt 
ama bhreise go dtí go dtiocfar ar phointí cinnteachta 
dlíthiúla ar léirithe ar airteagail thábhachtacha de GDPR. 
Eisíodh roinnt cinntí tábhachtacha cosanta sonraí ó 
Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh sa bhliain 
2022. Áiríodh leo sin cinneadh forleathan a eisíodh i mí 
Lúnasa lena leathnaítear go mór an léiriú ar cén uair 
a phróiseáiltear sonraí catagóire speisialta (C-184/20). 
Chomh maith leis sin, luaigh Cúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh arís agus arís eile (C-793/19 agus C794-
19) anuraidh go gcuirtear cosc le dlí an Aontais Eorpaigh 
ar choinneáil ghinearálta agus neamh-idirdhealaitheach 
sonraí tráchta agus suímh a bhaineann le cumarsáidí 
leictreonacha chun coireacht thromchúiseach a 
chomhrac, lena n-áirítear i gcás tagartha ó Éirinn (C-
140/20).

Tá an chuma air go bhfuil cásanna san Aontas Eorpach 
ag leanúint na treochta céanna a bhí siad ag leanúint le 
blianta beaga anuas, áit nach bhfuil ach dámhachtainí 
coimeádacha á ndéanamh ag cúirteanna na mBallstát, 
má tá aon dámhachtainí á ndéanamh acu ar chor ar 
bith, i gcásanna a chuaigh ar aghaidh chuig éisteacht. 
Ní dheachaigh an chéad chás cúitimh faoi alt 117 d’Acht 
2018 a chuaigh ar aghaidh chuig éisteacht in Éirinn in 
aghaidh na treochta sin. Dhiúltaigh an breitheamh den 
Chúirt Shibhialta Chuarda don chás sa bhliain 2022, 
agus ordú á thabhairt aige do na baill de SIPTU (an 
Ceardchumann Seirbhísí, Tionsclaíoch, Gairmiúil agus 
Teicniúil) a thug an cás in aghaidh a gceardchumainn 
costais an cheardchumainn a íoc. Tugadh an cás tar 
éis don Cheardchumann ríomhphost inar tugadh ainm 
agus seoladh na n-éilitheoirí a sheoladh trí thimpiste 
chuig grúpa a bhí comhdhéanta de 212 bhall eile de 
SIPTU. Chinn an breitheamh, áfach, go raibh gá ann 
le cruthúnas a thabhairt ar chaillteanas ba mhó ná 
caillteanas íosta agus nár tugadh aon fhianaise ar aird 
inar léiríodh aon chaillteanas iarbhír a d’fhulaing na 
héilitheoirí mar thoradh ar dháileadh an ríomhphoist. 

Thionscain Ranna Rialtais comhairliúcháin 
thábhachtacha leis an gCoimisiún ar níos mó ná 30 agus 
tháinig an Coimisiún i láthair os comhair Comhchoiste 
Oireachtais ar Dhlí agus Cirt mar chuid dá mbreithniú ar 
Scéim Ghinearálta an Cumarsáid (Sonraí a Choimeád) 
(Leasú) Bille 2022. D’iarr an Rialtas na tuairimí ón 
gCoimisiún ar leasuithe ar an Acht Cumarsáide (Sonraí 
a Choimeád) go práinneach, de bhun an bhreithiúnais ó 
Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i mí Aibreáin. 

Níor thosaigh an Rialtas na forálacha nua sin go fóill, 
áfach. Leis an Acht um an nGeilleagar Ciorclach agus 
Forálacha Ilghnéitheacha, le Bille an Gharda Síochána 
(Feistí Taifeadta), leis an mBille um Thrácht ar Bhóithre 
agus um Bóithre, agus leis an mBille um Póilíneacht, 
Slándáil agus Sábháilteacht Pobail, ba cheart go 
bhforálfaí, in am is i dtráth, d’úsáid chomhréireach 
riachtanach a bhaint as teicneolaíochtaí TCI agus 
Uathaitheanta Uimhirphlátaí, agus rialacha soiléire 
beachta ann maidir le conas a fhéadfaidh Údaráis Áitiúla 
agus an Garda Síochána na teicneolaíochtaí sin a úsáid, 
in imthosca nach bhfuil an reachtaíocht mar bhonn 
agus thaca leordhóthanach ag an bpróiseáil sonraí 
iontu. D’eisigh an Coimisiún roinnt cinntí a bhaineann 
le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis áitiúla chun 
críocha éagsúla trí bhíthin teicneolaíocht TCI, áit ar 
cinneadh nár comhlíonadh Acht 2018 ná GDPR.

Cinntí náisiúnta agus láiMhseáil gearán

Thaispeáin an Coimisiún freisin sárláidreacht a 
thaifid maidir le scrúduithe ar raon leathan sáruithe 
líomhnaithe ar GDPR a chur i gcrích anuraidh. 
Cumhdaíodh na réimsí seo sa ghníomhaíocht 
forfheidhmiúcháin: nithe slándála sonraí pearsanta 
san earnáil cúram sláinte, san earnáil baincéireachta 
agus san earnáil árachais, mainneachtain Oifigeach 
Cosanta Sonraí a cheapadh agus fógra a thabhairt don 
Choimisiún ina thaobh; agus neamhchomhlíonadh 
na n-oibleagáidí faoin Treoir maidir le Forfheidhmiú 
an Dlí. Ar an iomlán, taispeántar iontu go dtiocfaidh 
drochthorthaí do gach duine lena mbaineann as 
mainneachtain aghaidh a thabhairt go leordhóthanach 
ar na rioscaí a bhaineann leis an gcomhthéacs 
próiseála sonraí ar leith de chuid eagraíochta agus as 
mainneachtain bearta teicniúla agus eagraíochtúla cuí a 
chur chun feidhme dá réir.

Cuid thábhachtach de shainchúram an Choimisiúin 
is ea gearáin aonair a láimhseáil, agus ardlíon gearán 
i gceist léi. Mar gheall ar a thábhachtaí atá cearta 
rochtana maidir le cearta eile a sholáthar faoi GDPR, 
is iad gearáin ó ghearánaigh faoi rochtain ar a sonraí 
pearsanta an cineál gearáin is minice a bhíonn an 
Coimisiún ag fáil fós. Tá méadú suntasach tagtha ar an 
dóigh a bhfuil comhlachtaí earnála poiblí ag freagairt 
d’iarrataí ar rochtain. Is dóigh gur tháinig sé sin as taithí 
a bheith gnóthaithe ag Oifigigh Chosanta Sonraí ar an 
réimse sin agus as nósanna imeachta feabhsaithe a 
bheith curtha chun feidhme ag na comhlachtaí sin. Is 
gearáin mhinice fós iad gearáin ó shealbhóirí tí faoi 
TCI a gcomharsan, agus is gearáin iad sin nach féidir a 
réiteach ina lán cásanna ina n-áirítear leis na gearáin a 
lán saincheisteanna eile nach dtagann faoi raon feidhme 
na cosanta sonraí. 

Tá gearáin ó dhaoine aonair a dtugtar gearáin 
trasteorann orthu mar bhonn faoi fhormhór na 
n-idirghníomhaíochtaí idir údaráis chosanta sonraí an 
Aontais Eorpaigh. De na gearáin a taisceadh le Coimisiún 
na hÉireann um Chosaint Sonraí ó dhaoine aonair atá 
ina gcónaí anseo agus ar gearáin iad a bhaineann leis 
na gníomhartha de chuid cuideachta i mballstát eile 
den Aontas Eorpach, bhí réiteach ag 8% trí údaráis 
chosanta sonraí eile de chuid an Aontais Eorpaigh. 
De na gearáin ar láimhseáil an Coimisiún iad agus ar 

atreoraigh údaráis eile de chuid an Aontais Eorpaigh 
iad, réitigh an Coimisiún 92% i rith 2022. Is minic nach 
bhfreastalaíonn oibriú an Ionaid Ilfhreastail sna nithe 
seo go maith ar dhaoine aonair mar thoradh ar an dóigh 
ina bhfuil sé tógtha. Mar shampla, thaisc saoránach 
Éireannach gearán leis an gCoimisiún sa bhliain 2019 
faoi chuideachta Ghearánach a raibh sé ag iarraidh 
páirt spártha uaithi. Thug an chuideachta mionsonraí 
an ghearánaigh ar aghaidh do sholáthraí sa Ríocht 
Aontaithe ag a raibh an pháirt spártha a bhí ag teastáil, 
gan toiliú a fháil ón ngearánach. I gcomhréir le ceanglais 
GDPR, tharchuir an Coimisiún an gearán chuig an 
údarás Gearmánach ábhartha. D’ainneoin shimplíocht 
dhealraitheach na saincheiste, thóg sé níos mó ná trí 
bliana chun an ní a réiteach. Toisc pháirteach taobh 
thiar den mhoill sin ba ea na ceanglais le cumarsáid 
leanúnach anonn is anall idir na húdaráis, ar ina 
leith a bhí sé riachtanach teachtaireachtaí a aistriú ó 
Bhéarla go Gaeilge agus a mhalairt. Eisíodh cinneadh 
críochnaitheach sa deireadh i mí Eanáir 2023 ón údarás 
Gearmánach. Dá ainneoin sin, bhí moill ann ar réiteach 
don ghearánach agus don fhreagraí mar gheall ar an 
bpróiseas a n-éilíonn oibriú an Ionaid Ilfhreastail é, ar 
próiseas é atá fada gan ghá. Rud eile atá i gceist leis is 
ea sonraí pearsanta an ghearánaigh a tharchur chuig 
líon ball foirne imscrúdaithe in údaráis éagsúla chosanta 
sonraí de chuid an Aontais Eorpaigh atá ard gan ghá. Is 
gá do reachtóirí an tsaincheist sin a scrúdú chun feabhas 
a chur ar thráthúlacht agus láimhseáil chuí na gcinntí do 
shaoránaigh an Aontais Eorpaigh.

rialáil DhigiteaCh an aontais eorpaigh 
Tá sé soiléir le tamall maith anuas nach bhfuil ag GDPR, 
ar Rialachán é a bhfuil cuspóir ginearálta leis agus atá 
neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de, na freagraí 
ar gach ceann de na cineálacha féideartha dochair 
ar féidir leo teacht aníos ar líne, agus nach raibh sé 
beartaithe ach oiread go mbeadh na freagraí sin aige. 
Le rialáil dhigiteach nua an Aontais Eorpaigh, lena 
n-áirítear an Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha agus an 
Gníomh um Margaí Digiteacha, cinnteofar gnéithe de 
rialáil ex-ante do gheatóirí agus d’Ardáin An-Mhór Ar 
Líne, agus é mar aidhm léi cosaintí níos fearr a chruthú 
d’úsáideoirí Idirlín agus do chustaiméirí ar líne san 
Aontas Eorpach. Bainfidh ríthábhacht le comhordú 
idir rialálaithe digiteacha in Éirinn agus ar leibhéal an 
Aontais Eorpaigh maidir lena chinntiú nach dtitfidh idir 
bearnaí na n-ionstraimí éagsúla dlí aon saincheisteanna 
a bhaineann le rialáil ardán. Tá an Coimisiún ag súil le 
hobair i gcomhar le rialálaithe eile, go háirithe sa réimse 
tosaíochta um leanaí a chosaint ar líne. 

is faDa atá an Bóthar roMhainn

Sa bhliain 2023, feicfear cinntí nua móra ón gCoimisiún; 
tuilleadh breithiúnas ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 
Eorpaigh; tuilleadh dlíthíochta cosanta sonraí lena 
mbainfidh an Coimisiún agus a éistfear in Éirinn; tús 
a bheith á chur le forálacha áirithe den Ghníomh um 
Sheirbhísí Digiteacha agus den Ghníomh um Margaí 
Digiteacha a chur i bhfeidhm; agus tosach feidhme 
an Achta um Rialáil Sábháilteachta ar Líne agus na 
Meán in Éirinn, i measc forbairtí eile. Ba é a bhí sa 
bhliain 2022 ná bliain inarbh amhlaidh, de bharr 

gníomhaíocht chuimsitheach forfheidhmiúcháin de 
chuid an Choimisiúin a chur i gcrích, a cuireadh soiléire 
le saincheisteanna nua casta a chur i bhfeidhm agus 
a fhorfheidhmiú faoi GDPR. Ba cheart go leanfadh ár 
gcuid oibre sa bhliain 2023 an treocht sin de réir mar 
a fhéachaimid leis na saincheisteanna is mó iarmhairt 
d’ábhair sonraí a shaothrú, le comhlíonadh a bhrú chun 
cinn agus, rud ba thábhachtaí fós, le cearta daoine 
aonair a chumhdach. 

Helen Dixon

An Coimisinéir um Chosaint Sonraí
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taCú le Daoine aonair

Idir an 1 Eanáir 2022 agus an 31 Nollaig 2022:

• Fuair an Coimisiún 21,230 teagmháil leictreonach1,  
6,855 ghlao teileafóin agus 1,118 dteagmháil phoist.

• Ghlac an Coimisiún le 9,370 cás nua an bhliain seo 
caite: 6,660 cás a bhí ina gceisteanna a rabhthas 
in ann déileáil leo ar bhealach measartha tapa; 
agus 2,710 cás a chuaigh ar aghaidh chuig próiseas 
foirmiúil láimhseála gearán. (Is ionann 9,370 cás san 
iomlán agus laghdú 14% ar líon cásanna na bliana 
2021).

• Rinne an Coimisiún 10,008 gcás a chur i gcrích sa 
bhliain 2022, dar próiseáladh 3,133 faoi láimhseáil 
gearán foirmiúil.

Sa bhliain 2022, ba iad seo na topaicí ba choitianta 
maidir le GDPR ó thaobh ceisteanna agus gearán de: 
Iarrataí Rochtana; Próiseáil Chothrom; Nochtadh; 
Margaíocht Dhíreach; agus an Ceart go nDéanfaí Ligean i 
nDearmad (iarrataí díliostaithe agus/nó bainte).

• B’ionann agus 5,828 bhfógra an líon iomlán fógraí 
faoi sháruithe a fuarthas sa bhliain 2022.

• Bhí an líon fógraí ar sháruithe 12% níos lú ná figiúirí 
na bliana 2021. 

Ba í an chúis ba choitianta leis na sáruithe a tuairiscíodh 
don Choimisiún ná comhfhreagras a bheith á 
mhíthreorú gan chuimhneamh chuig na faighteoirí 
míchearta, agus í freagrach as 62% den iomlán 
foriomlán.

1) Cuimsíonn cumarsáidí leictreonacha idir ríomhphoist a sheoltar chuig cuntas info@ an Choimisiúin agus fhoirmeacha Gréasáin a 
chuirtear isteach trí shuíomh Gréasáin an Choimisiúin.

iMsCrúDú agus MaoirseaCht

Amhail an 31 Nollaig 2022, bhí 88 bhFiosrúchán 
Reachtúla Mórscála idir lámha ag an gCoimisiún, lenar 
áiríodh 22 Fhiosrúchán mhór Trasteorann. 

Sa bhliain 2022, fuair an Coimisiún – mar 
Phríomhúdarás Maoirseachta – 125 ghearán bhailí 
trasteorann, agus rinne an Coimisiún 246 ghearán 
trasteorann a chur i gcrích sa bhliain. 

Sa tréimhse ón 25 Bealtaine 2018 go dtí deireadh na 
bliana 2022, fuair an Coimisiún 1,205 ghearán bhailí 
trasteorann GDPR mar Phríomhúdarás Maoirseachta.  
Cuireadh 854 cinn (71%) de na gearáin sin i gcrích faoi 
dheireadh na bliana 2022. 

Trí ghníomhaíocht Maoirseachta, d’éirigh leis an 
gCoimisiún 7 dtionscadal sceidealaithe ardáin Idirlín a 
bhfuil impleachtaí acu do chearta agus saoirsí daoine 
aonair a chur siar nó a leasú.

21,230 
teagmháil 

leictreonach6,855
ghlao 

teileafóin

1,118
dteagmháil 

phoist

achoimre 
Fheidhmeach

fiosrúCháin ar MhórsCála

Chríochnaigh an CCS na 17 bhFiosrúchán Mórscála seo a leanas in 2022:

Eagraíochtaí An Cinneadh 
a Eisíodh

Fíneáil 
Forchurtha

Beart Ceartúcháin arna Fhorchur

Comhar Creidmheasa 
Bhaile Shláine

Eanáir €5,000 Iomardú re Articles 5(1)(f), 24, 28(1), 28(3), 
30(1) and 32(1) GDPR

An Bord Measúnaithe 
Díobhálacha Pearsanta 

Eanáir Dada Dada

Soláthraí Comhairleachta Eanáir Dada Iomardú re Article 32(1) GDPR

Bank of Ireland plc Márta €463,000 Iomardú re Articles 33, 34 and 32 GDPR

Orduithe re Article 32 GDPR

Meta (Facebook) Márta €17 milliún Dada

Twitter International 
Company 

Aibreán Dada Iomardú re Articles 5(1)(c), 6(1), 17(1) and 
12(3) GDPR

Orduithe re Article 5(1)(c) GDPR

An Chomhairle um 
Chúram Práinne Réamh-
Ospidéil 

Bealtaine Dada Iomardú re Articles 31, 37(1) and 37(7) 
GDPR

Allianz plc Meitheamh Dada Dada

Instagram Meán 
Fómhair 

€405 milliún Iomardú re Articles 5(1)(a), 12(1), 35(1), 
24(1), 5(1)(c), 25(2), 6(1) and 25(1) GDPR

Orduithe re Articles 5(1)(a), 12(1), 35(1), 
24(1), 5(1)(c), 25(2), 6(1) and 25(1) GDPR

Airbnb Ireland UC Meán 
Fómhair

Dada Iomardú re Articles 5(1)(c), 6(1), 12(3) 
GDPR

Orduithe re Article 5(1)(c) GDPR

Ark Life Assurance 
Company DAC 

Meán 
Fómhair

Dada Dada

Facebook (Camchóipeáil 
Sonraí) 

Samhain €265 milliún Iomardú re 25(1) and 25(2) GDPR

Orduithe re Art 25(2) GDPR

An Garda Síochána Nollaig Dada Orduithe re Sections  71(1)(a), 71(1)(e), 72, 
75, 75(1)(b), 75(3), 76(1), 77, 80, 82, 84 and 
90(2) of the 2018 Act

Cosc sealadach ar cheamaraí sonraithe 
ANPR

Iomardú re Sections 75(3),  76, 84 of the 
2018 Act

Virtue Integrated Elder 
Care Ltd (“VIEC”) 

Nollaig €100,000 Iomardú re Articles 5(1)(f) and 32(1) GDPR

Orduithe re Articles 5(1)(f) and 32(1) GDPR

Fastway Couriers Nollaig €15,000 Iomardú re Article 32(1) GDPR

Meta (Facebook) Nollaig €210 milliún Orduithe re Articles  5(1)(a), 12(1), 13(1)(c) 
and 6(1) GDPR

Meta (Instagram) Nollaig €180 milliún Orduithe re Articles 5(1)(a), 12(1) 13(1)(c) 
and 6(1) GDPR
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DeiMhniú fíneálaCha riaraCháin

I mí na Samhna 2022, deimhníodh i gCúirt Chuarda 
Bhaile Átha Cliath na cinntí a rinne an Coimisiún chun 
fíneálacha riaracháin a fhorchur ar shé eagraíocht 
dhifriúla. Bhí na fíneálacha sin sa raon idir €1,500 agus 
€17 milliún. Bailíodh na cistí seo go léir agus aistríodh 
iad chuig an státchiste lárnach in Éirinn.

• MOVE Ireland – Lúnasa 2021 (€1,500)

• An Chomhairle Mhúinteoireachta – Nollaig 2021 
(€60,000)

• Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh – Nollaig 
2021 (€110,000)

• Comhar Creidmheasa Bhaile Shláine – Eanáir 2022 
(€5,000)

• Bank of Ireland plc – Márta 2022 (€463,000)

• Meta Platforms Ireland Limited – Márta 2022 (€17 
milliún)

 
CaiDreaMh a DhéanaMh le rialtóirí eile

Ó bhí an 1 Eanáir 2022 ann:

• Thug an Coimisiún a ionchur ag breis agus 300 
cruinniú den Bhord Eorpach um Chosaint 
Sonraí, a seoladh go fíorúil agus i bpearsa araon;

• Lean an Coimisiún d’ionadaithe a bheith aige ar 
gach foghrúpa den Bhord Eorpach um Chosaint 
Sonraí; agus

• D’éirigh an Coimisiún ina chomhalta bunaidh – mar 
aon le hÚdarás Craolacháin na hÉireann, le ComReg 
agus leis an gCoimisiún um Iomaíocht agus Cosaint 
Tomhaltóirí – den chéad Ghrúpa Rialálaithe 
Digiteacha de chuid na hÉireann riamh, chun 
cabhrú le cumarsáid leis an Rialtas a chomhtháthú 
agus le comhleanúnachas rialála a bhrú chun cinn 
in oirchill na n-athruithe reachtacha atá le teacht ar 
leibhéal an Aontais Eorpaigh.

 
Cosaint sonraí a phríoMhshruthú

Filleadh ar líon méadaithe comhdhálacha agus imeachtaí 
i bpearsa a bheith ann sa bhliain 2022. Labhair baill 
foirne den Choimisiún ag 88 n-imeacht cainte sa 
bhliain 2022, agus iad comhdhéanta de sheimineáir 
fhíorúla agus de sheimineáir i bpearsa araon.  

Tá an Coimisiún tiomanta fós d’fheasacht ar chearta 
cosanta sonraí agus ar fhreagrachtaí cosanta sonraí a 
bhrú chun cinn. Sa bhliain 2022:

• Mhéadaigh an Coimisiún gníomhaíochtaí múscailte 
feasachta agus gníomhaíochtaí cumarsáide ar 
chainéil meán sóisialta an Choimisiúin agus bhí 
scaipeadh orgánach aige arbh ionann é agus 
1.4 milliún duine, agus caidreamh láidir ann ó 
gheallsealbhóirí.

• Tháirg an Coimisiún seacht bpíosa treorach nua 
substaintiúla, lena n-áirítear trí threoir ghairide do 
leanaí ar a gcearta cosanta sonraí, cúig ghrafaic 
faisnéise, agus breis agus 15 chás-staidéar nua le 
haghaidh a shuímh Gréasáin sa bhliain;

• D’athraigh an Coimisiún 11 phíosa treorach atá ann 
cheana chun dáta chun a chinntiú go léirítear iontu 
na forbairtí is cothroime le dáta sa dlí um chosaint 
sonraí; agus 

• Trí thuarascáil a fhoilsiú, lena n-áirítear an tuarascáil 
Staitistiúil ar Láimhseáil Gearán faoin Ionad 
Ilfhreastail, ar tuarascáil chuimsitheach í.

An bhliain seo caite, ghlac an Coimisiún páirt i mbord 
comhairleach thionscadal euCONSENT, ar tionscnamh 
atá á chistiú ag an Aontas Eorpach é chun creat a 
chruthú le haghaidh uirlisí fíorúcháin aoise agus toilithe 
tuismitheora agus le haghaidh réitigh chun cosaint 
leanaí ar líne a mhéadú trí éifeachtacht uirlisí fíorúcháin 
aoise agus toilithe tuismitheora a mhéadú.

Bhí roinnt cruinnithe i bpearsa ag an gCoimisiún le 
heagraíochtaí neamhrialtasacha atá gníomhach i réimse 
na cosanta sonraí.

Sa bhliain 2022, d’fhoilsigh an Coimisiún treoracha. 
Tá na treoracha sin ceaptha go príomha do leanaí atá 
13 bliana d’aois nó níos sine, toisc gurb é sin an aois 
ag a bhféadfaidh leanaí tosú ar chlárú do chuid mhór 
cineálacha meán sóisialta leo féin. 

 
gníoMhaíoCht eile

Sa bhliain 2022: 

• Bhí an Coimisiún ina pháirtí i 14 cinn de 
bhreithiúnais a tugadh agus/nó d’orduithe deiridh 
a rinneadh in imeachtaí os comhair Chúirteanna na 
hÉireann;

• Chuir an Coimisiún 207 n-imscrúdú ar 
mhargaíocht dhíreach leictreonach i gcrích;

• Rinne an Coimisiún dhá chuideachta (cuideachta 
chumarsáide agus teach foilsitheoireachta) a 
ionchúiseamh i ndáil le ceithre chúiseamh 
leithleacha i leith cumarsáidí margaíochta 
neamhiarrtha a sheoladh gan toiliú (Rialachán 13 
d’Ionstraim Reachtúil 336 de 2011). Rinne an Chúirt 
ciontuithe sna cúisimh uile agus d’fhorchuir sí 
fíneálacha arbh fhiú €6,500 san iomlán iad; 

• Fuair an Coimisiún 38 ngearán a bhaineann 
leis an Treoir maidir le Cosaint Sonraí i réimse 
Fhorfheidhmiú an Dlí agus chuir sé 58 gcinn de 
ghearáin den sórt sin i gcrích.

• D’óstáil an Coimisiún toscaireacht de chomhaltaí de 
Choiste an Aontais Eorpaigh um Shaoirsí Sibhialta, 
um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (LIBE) le 
haghaidh plé táirgiúil ar fhorfheidhmiú éifeachtach 
GDPR. 

foilsithe

3 
tuarascálacha

d’athraigh

11
phíosa 

treorach

7 
píosaí 

treorach 
substaintiúla 

nua

1.4m
scaipeadh 
orgánach 
ar chainéil 

meán 
sóisialta 

• Bhuail an Coimisiún le Didier Reynders, 
Coimisinéir AE, le Margrethe Vestager agus 
Vera Jourova, Leas-Uachtaráin Feidhmiúcháin 
AE, agus le Mairéad McGuinness, Coimisinéir 
AE, ag amanna difriúla sa bhliain chun plé a 
dhéanamh ar chosaint sonraí agus ar stair 
thaispeánta na hÉireann maidir le GDPR a 
fhorfheidhmiú go héifeachtach.

• Láithrigh an Coimisiún os comhair an Chomhchoiste 
Oireachtais um Dhlí agus Ceart mar chuid den 
bhreithniú a bhí á dhéanamh aige ar Scéim 
Ghinearálta an Bhille Cumarsáide (Sonraí a 
Choimeád) (Leasú), 2022, agus thug sé ionchur 
agus barúlacha maidir le breis agus 30 píosa 
reachtaíochta beartaithe.



Misean

Dlí um chosaint sonraí a 
chur i bhfeidhm go seasta trí 
rannpháirtíocht, trí mhaoirseacht 
agus trí fhorfheidhmiú, agus 
comhlíonadh na reachtaíochta um 
chosaint sonraí a chur chun cinn.

Cosnaíonn an Coimisiún um Chosaint 
Sonraí cearta cosanta sonraí daoine 
aonair agus tugann sé soiléire do na 
heagraíochtaí a rialaíonn sé trí: 

• páirtithe leasmhara a chur ar 
an eolas faoina gcearta agus a 
bhfreagrachtaí; 

• cur chun cinn cóir agus cothrom 
a ghlacadh maidir le láimhseáil 
gearán; 

• teagmháil a dhéanamh go 
fairsing agus go trédhearcach le 
páirtithe leasmhara;

• páirt ghníomhach a ghlacadh 
ag leibhéal an Bhoird Eorpaigh 
um Chosaint Sonraí chun 
comhsheasmhacht a bhaint 
amach; 

• fadcheann teicneolaíochta a 
chothú, ag súil le forbairtí rialála 
amach anseo;

• pionós a ghearradh go 
comhréireach agus go críonna; 
agus 

• inniúlachtaí saineolacha 
na foirne a choinneáil agus 
a thabhairt le chéile chun 
éifeachtacht oibríochtúil a 
chinntiú. 

Fís

Mar rialaitheoir ar dhlí an AE maidir 
le cosaint sonraí, tá an Coimisiún um 
Chosaint Sonraí dúthrachtach faoi 
bheith neamhspleách, tionchar a 
imirt go hidirnáisiúnta, agus a bheith 
iontaofa ag an bpobal; trí rialú le 
cuspóir soiléir, le muinín an phobail, 
le meas ár bpiaraí agus trí bheith 
éifeachtach maidir le rialú. 

Beidh ról ceannaireachta ag an DPC 
i leith soiléireacht dhlíthiúil a chur ar 
fáil i mblianta tosaigh an Rialacháin 
Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí. 
Glacfaidh an DPC cur chun cinn 
rialála bunaithe ar riosca i leith a 
chuid oibre, ionas go gcuirfear a 
gcuid acmhainní in ord tosaíochta i 
gcónaí ar bhonn na tairbhe is mó a 
thabhairt don líon is mó daoine. 

Chomh maith leis sin, beidh an 
DPC ina áit oibre thairbheach agus 
dhúshlánach, ina leagfar béim ar 
na daoine is cuí a choinneáil, a 
tharraingt isteach agus a cheapadh 
chun cur lena shainordú, agus 
aitheantas á thabhairt gurb é luach 
agus inniúlacht na foirne an bua is 
mó atá aige.

Luachanna

Is rialtóir neamhspleách é an DPC, 
ar a bhfuil freagracht as eagraíochtaí 
na hearnála príobháidí agus 
poiblí araon a rialú, chomh maith 
le cearta cosanta sonraí daoine 
aonair a chosaint. Agus na dualgais 
seo á gcomhlíonadh, tá an DPC 
dúthrachtach faoi ghníomhú i gcónaí 
i mbealach atá: 

 

✔ Cothrom

✔ Saineolach

✔ Comhréireach

✔ Trédhearcach

✔ Cuntasach

✔ Réamhbhreathnaitheach  

✔ Gníomhach

✔ Neamhspleách

✔ Dírithe ar Thorthaí

MISEAN, FÍS AGUS 
LUACHANNA SA CSS
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feiDhMeanna an DpC

Is é an Coimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) an t-údarás 
náisiúnta neamhspleách in Éirinn atá freagrach as 
seasamh le buncheart na ndaoine san AE go ndéanfaí 
a gcuid sonraí pearsanta a chosaint. Dá réir sin, is é an 
DPC an t-údarás maoirseachta Éireannach a bhfuil sé de 
chúram air monatóireacht a dhéanamh ar an Rialachán 
Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) (Rialachán 
(AE) 2016/679).

Áirítear i measc croífheidhmeanna an DPC, faoin GDPR 
agus faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018 – a thugann 
tuilleadh éifeachta don GDPR in Éirinn:

• spreagadh comhlíonta fheabhsaithe le reachtaíocht 
chosanta sonraí ag rialaitheoirí agus ag 
próiseálaithe;

• láimhseáil ghearán ó dhaoine aonair maidir le 
hábhar sáruithe a gcuid ceart cosanta sonraí;

• cur i gcrích fiosrúchán agus imscrúduithe maidir le 
hábhar sáruithe na reachtaíochta cosanta sonraí;

• cothú feasachta i measc eagraíochtaí agus an 
phobail maidir leis na rioscaí, na rialacha, na 
cosaintí agus na cearta ar dá gcúram iad agus sonraí 
pearsanta á bpróiseáil; agus

• comhoibriú le húdaráis chosanta sonraí i mballstáit 
eile de chuid an AE faoi cheisteanna ina bhfuil 
próiseáil trasteorann i gceist.

 
 
 
Gníomhaíonn an DPC mar an t-údarás maoirseachta 
freisin don phróiseáil sonraí pearsanta faoi roinnt 
creat dlí breise. Áirítear orthu seo an Treoir maidir 
le Forfheidhmiú Dlí (Treoir 2016/680, faoi mar a 
trasuíodh í faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018) a 
bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta ag comhlachais 
a bhfuil feidhmeanna forfheidhmithe dhlí acu i 
gcomhthéacs chosc, imscrúdú, aimsiú nó ionchúiseamh 
cionta coiriúla nó cur i ngníomh pionós coiriúil. Cuireann 
an DPC feidhmeanna áirithe maoirseachta agus 
forfheidhmithe i bhfeidhm freisin maidir le próiseáil 
sonraí pearsanta i gcomhthéacs na gcumarsáidí 
leictreonacha faoi na Rialacháin e-Phríobháideachais 
(I.R. Uimh. 336 ó 2011).

Chomh maith lena chuid feidhmeanna faoin GDPR, 
leanann an DPC air de bheith ag cur i gcrích a chuid 
feidhmeanna rialála faoi na hAchtanna um Chosaint 
Sonraí 1988 agus 2003, maidir le gearáin agus 
imscrúduithe a bhaineann leis an tréimhse roimh 25 
Bealtaine 2018, chomh maith le catagóirí áirithe srianta 
eile próiseála, is cuma má tharla an phróiseáil sin roimh 
nó tar éis 25 Bealtaine 2018.

Chomh maith le reachtaíocht shonrach chosanta 
sonraí, is ann do thart ar 20 píosa breise reachtaíochta, 
a chlúdaíonn réimsí éagsúla earnála, a bhaineann le 
próiseáil sonraí pearsanta, ina mbíonn ar an DPC feidhm 
áirithe mhaoirseachta a chur i gcrích a leagtar air faoin 
reachtaíocht sin.

roil agus 
Freagrachtaí

foireann shinsearaCh an DpC

Cuimsíonn Coiste Bainistíochta Sinsearaí an DPC (SMC) 
an Coimisinéir um Chosaint Sonraí agus an seachtar 
Leaschoimisinéirí. Déanann an Coimisinéir agus baill 
an SMC maoirseacht ar bhainistiú agus ar rialú cuí 
na heagraíochta, de réir na bprionsabal sin a leagtar 
amach sa Chaighdeán Rialachais Corparáideacha don 
Státseirbhís (2015). Tá sceideal foirmiúil ceisteanna le 
cur san áireamh agus a bhfuil cinneadh le déanamh 
fúthu, de réir mar is cuí, ag an SMC, chun maoirseacht 
agus smacht éifeachtacha na heagraíochta a chinntiú.

Foireann Shinsearach an DPC:

• Helen Dixon (An Coimisinéir um Chosaint Sonraí);

• Ian Chambers (Ceannasaí Gníomhaíochta Rialála);

• Tony Delaney  (Ceannasaí Gníomhaíochta Rialála);

• MB Donnelly (Ceansaí Straitéise, Rialachais, 
Airgeadais agus Riosca);

• Graham Doyle (Ceannasaí Gnóthaí Corparáideacha, 
Meáin Chumarsáide & Cumarsáidí);

• Cian O’Brien (Ceansaí Fiosrúchán agus Imscrúduithe 
ar Mhórscála);

• Ultan O’Carroll (Ceannasaí Teicneolaíochta, 
Oibriúcháin & Feidhmíochta);

• Fleur O’Sé (Ceannasaí Gnóthaí Dlí);

• Sandra Skehan (Ceannasaí Gníomhaíochta Rialála);  

• Dale Sunderland (Ceannasaí Gníomhaíochta Rialála);

• Anna Morgan (Ceannasaí Gnóthaí Dlí – go dtí 
Aibrean 2022)

• Colum Walsh (Ceannasaí Gníomhaíochta Rialála – go 
dtí mí Meitheamh 2022); agus

• John O‘Dwyer (Ceansaí Gníomhaíochta Rialála – go 
dtí Mean Fomhair 2022)

an CoiMisiún uM Chosaint sonraí - Vóta 44

Maoinítear an DPC go huile is go hiomlán ag an 
Státchiste. Is é an Coimisinéir um Chosaint Sonraí an 
tOifigeach Cuntasaíochta do Vóta an Choimisiúin, Vóta 
44. 

Ba é an soláthar ollmheastacháin 2021 do Vóta 44 
– An Coimisiún um Chosaint Sonraí ná €19.128M 
(2020: €16.916M) ar leithdháileadh €12.764M de 
(2020: €10.552M) ar chaiteachas pá-choibhneasa, 
agus ar leithdháileadh €6.364m de (2020: €6.364M) ar 
chaiteachas neamhphá. Méadú de €2.2M a bhí i gceist 
leis an maoiniú do 2021 i gcomparáid le leithdháileadh 
2020. Tá an DPC ag ullmhú an Cuntas Leithghabhála 
do 2021 faoi láthair agus foilseofar an ráiteas seo ar 
shuíomh gréasáin an DPC tar éis chur i gcrích iniúchta ag 
Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas & Ciste.
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Idir 1 Eanáir 2022 agus 31 Nollaig 2022: 

• Fuair an DPC 2,700 gearán ó dhaoine aonair 
faoin GDPR agus 10 gearán faoi na hAchtanna um 
Chosaint Sonraí 1988 agus 2003. 

• Ar an iomlán, thug an DPC 3,133 gearán chun 
críche, lena n-áirítear 1,920 gearán a fuarthas roimh 
an mbliain 2022.

Gearáin a Fuarthas 
faoin GDPR – na 5 
Príomhshaincheist sa 
bhliain 2022

Líon % den 
iomlán 

Iarratas ar Rochtain 1,142 42% 

Próiseáil Chóir 383 14%
An Ceart chun 
Léirscriosadh

263 10%

Margaíocht Dhíreach 235 9%
Nochtadh 183 7%

láiMhseáil gearáin

Sa chás é a bheith indéanta, déanann an DPC iarracht 
gearáin aonair a réiteach go cairdiúil – mar a fhoráiltear 
dó in Alt 109(2) den Acht um Chosaint Sonraí 2018. 
Tugtar an rogha do dhaoine aonair déileáil lena 
saincheist go cairdiúil ar feadh saolré an ghearáin, beag 
beann ar chomh fada ar aghaidh is atá an tsaincheist 
imithe trí na nósanna imeachta géaraithe. Is féidir cás 
staidéir ina léirítear na nósanna imeachta géaraithe seo i 
mbun feidhme a fheiceáil ag deireadh an tuairisc seo. 

Sa chás nach mbíonn réiteach cairdiúil agus 
luath indéanta, cuireann an DPC borradh faoi na 
saincheisteanna de réir catagóir an ghearáin: 

 
gearáin MaiDir le Cearta roChtana 

Fuair an CCS 1,142 gearán rochtana nua agus tugadh 
chun críche 1,255 sa bhliain 2022.

gearáin MaiDir le MargaíoCht DhíreaCh 
leiCtreonaCh

Imscrúdaíonn agus ionchúisíonn an DPC go gníomhach 
cionta a bhaineann le margaíocht dhíreach leictreonach 
faoi I.R. 336/2011 - Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Líonraí agus Seirbhísí Cumarsáide Leictreonaí) 
(Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach) 2011 
(‘na Rialacháin Ríomhphríobháideachais’). Cuireann na 
Rialacháin Ríomhphríobháideachais an Treoir 2002/58/
CE (‘an Treoir Ríomhphríobháideachais) i bhfeidhm in 
Éirinn.

Fuair an DPC 204 gearán nua maidir le margaíocht 
dhíreach leictreonach sa bhliain 2022. Áiríodh orthu 
seo, thart ar 118 gearán maidir le teachtaireachtaí 
ríomhphoist, 52 gearán maidir le teachtaireachtaí téacs, 
28 gearán a bhain le cookies agus 6 gearán a bhain le 
glaonna gutháin. Tugadh 207 fiosrúchán maidir le 
margaíocht dhíreach leictreonach chun críche sa 
bhliain 2022. 

Tá an figiúr seo déanta suas den mhéid seo a leanas:

• 2 ghearán ón mbliain 2020; 

• 50 ghearán ón mbliain 2021; agus

• 155 gearán ón mbliain 2022. 

teagmhálacha, 
Fiosrúcháin agus 
gearáin

gearáin ionaD ilfhreastail 

Cruthaíodh an mheicníocht Ionad Ilfhreastail (OSS) faoin 
GDPR agus é mar chuspóir sruthlíniú a dhéanamh ar an 
mbealach a raibh eagraíochtaí a bhí i mbun gnó i níos 
mó ná ballstát AE amháin rannpháirteach le húdaráis 
cosanta sonraí (ar a dtugtar ‘údaráis mhaoirseachta’ 
faoin GDPR). Ceanglaíonn an OSS go mbeidh na 
heagraíochtaí seo faoi réir ag maoirseacht dhíreach ag 
DPA amháin, san áit a mbíonn an ‘príomhbhunáit’ acu 
seachas a bheith faoi réir ag rialachán ar leithligh ag 
údaráis mhaoirseachta i ngach ballstát AE. Is ionann 
príomhbhunáit eagraíochta go ginearálta ná suíomh do 
lárionad riaracháin agus/nó cinnteoireacht lárnach san 
AE/LEE. 

I rith 2022, fuair an CCS - mar an Príomh-Údarás 
Maoirseachta - 125 gearán bailí trasteorann, agus 
chuir an CCS 246 gearán trasteorann i gcrích i rith na 
bliana.

 
 
Freisin i 2022 – mar Údarás Maoirseachta Imní – fuair 
an CCS 12 ghearán bhailí trasteorann, a tharchuir sé 
ar aghaidh lena réiteach chuig an Údarás Ceannais 
ábhartha san AE.

Ó 2018, tá 1,205 gearán próiseála trasteorann faighte ag 
an CCS mar Phríomh-Údarás Maoirseachta tríd an OSS. 
Ina theannta sin, bhí an CCS ina Údarás Maoirseachta 
Imní maidir le 96 gearán trasteorann. Na gearáin a 
láimhseáil an CCS mar Phríomh-Údarás. Na gearáin ar 
láimhseáil an CCS mar Phríomh-Údarás, rinne daoine 
aonair i dtíortha eile an AE iad a thaisceadh go díreach 
leis an CCS, nó rinne daoine aonair iad a thaisceadh le 
húdaráis eile um chosaint sonraí an AE.

: 
 
 
 
 
 

Inniúlacht an 
DPC 

Gearáin a 
fuarthas in 2022

Gearáin a 
Críochnaíodh in 
2022

Gearáin a 
fuarthas 
Bealtaine 
2018-Nollaig 
2022

Gearáin tugtha 
chun críche 
Bealtaine 
2018-Nollaig 
2022

An DPC 
mar Údarás 
Maoirseachta 
Tosaigh 

125 245 1,205 854(71%)

An DPC 
mar Údarás 
Maoirseachta lena 
mBaineann 

12 20 96 46(48%)

Iomlán 137 265 1,301 900

As na 1,205 gearán ar fheidhmigh Éire maidir leo mar Údarás Maoirseachta Tosaigh tá 71% (854) tugtha chun 
críche. 
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gearáin MaiDir leis an treoir uM fhorfheiDhMiú 
an Dlí  

Baineann an Treoir um Fhorfheidhmiú an Dlí (AE 
2016/680) (‘LED’) mar a aistríodh go dlí na hÉireann an 
25 Bealtaine 2018 san Acht um Chosaint Sonraí 2018 
leis an gcás ina mbítear ag tabhairt faoi phróiseáil 
sonraí pearsanta chun críocha cosc, imscrúdaithe, brath 
nó ionchúiseamh cionta coiriúla, nó pionóis choiriúla 
a fhorghníomhú. Ar mhaithe leis an ‘LED’ a bheith 
infheidhme, ní mór gur “údarás inniúil” a bheidh sa 
rialaitheoir sonraí freisin, mar a leagtar amach in Alt 69 
den Acht um Chosaint Sonraí 2018. 

Sa bhliain 2022, fuair an CCS 38 gearán LED agus 
chríochnaigh 58 (lena n-áirítear gearáin a fuarthas 
roimh 2022) agus bhí an Garda Síochána mar rialaitheoir 
sonraí i gceist lena bhformhór sin ach bhí eagraíochtaí 
ar nós an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, Seirbhís 
Phríosúin na hÉireann, the Coimisiún Ombudsman an 
Gharda Síochána, an Roinn Dlí agus an Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus Trádála san áireamh freisin.

iDirghaBháil DhíreaCh ghasta 

D’fhéadfadh saincheisteanna ar údar imní iad ó thaobh 
cosaint sonraí a theacht ar aird an DPC agus a bheith 
mar chúis le hidirghabháil dhíreach ghasta ag an 
DPC seachas fiosrúchán a bheadh dírithe ar ghníomh 
forfheidhmithe. Glactar an chur chuige sin le freagra 
tráthúil a chinntiú ar mhaithe le leas ábhair sonraí dá 
ndéanann difear. 

Áiríodh ar ábhair a scrúdaigh an DPC sa bhliain 2022:

• Earnáil na maoine cónaithe – bailiú iomarcach 
sonraí.

• Páirc tithe soghluaiste – bailiú iomarcach sonraí.

• CCTV i bpictiúrlanna, leithris scoile, asraonta 
mearbhia, teach altranais, ionad leighis.

• Cianrochtain ar CCTV mar ionadach ar mhaoirseacht 
ar an láthair oibre.

Agus nithe áirithe á roghnú le haghaidh idirghabhála 
dírí, tá an CCS ar an airdeall go háirithe ar a Straitéis 
Rialála 2022-2027, a shainaithníonn “daoine scothaosta, 
cainteoirí neamhdhúchasacha agus iad siúd ó 
dhéimeagrafaic i mbaol amhail daoine gan dídean 
a bhfuil gá acu le tacaíochtaí sonracha a chinntiú go 
gcoimeádtar a gcearta cosanta sonraí.”

gearáin faoina haChtanna uM Chosaint sonraí 
1988 agus 2003

Leanann an DPC le gearáin a thagann faoi théarmaí 
tagartha na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 
2003 a fháil agus a imscrúdú. Fuair an DPC 12 cás sa 
bhliain 2022 Tá 22 cinneadh foirmiúil eisithe ag an 
gCoimisinéir faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 
agus 2003 I rith an blian 2022 agus sheas 6 acu sin go 
hiomlán leis an ngearán, sheas 12 go páirteach leis an 

ngearán agus agus diúltaíodh an gearán i 4 gcinn acu. 

Cás-staiDéir

Tá na cás-staidéir faoi teagmhálacha, fiosrúcháin 
agus ghearáin le fáil ar Aguisín 4 den turaiscáil seo. 

Sa bhliain 2022, fuair an CCS 5,828 fógra maidir le sárú i 
ndáil le sonraí pearsanta. Rinneadh taifeadadh ar 5,695 
sárú sonraí bailí, arbh ionann é agus laghdú 13% (854) 
ar an líon a tuairiscíodh sa bhliain 2021. Ag teacht leis an 
méid a tuairiscíodh sna blianta roimhe seo ó tugadh 
isteach an GDPR, bhain an chatagóir is airde de 
sháruithe a tuairiscíodh sa bhliain 2022 le nochtadh 
neamhúdaraithe, arbh ionann é agus 62% de na fógraí 
iomlána. 

 
As an iomlán de 5,828 fógra i ndáil le sárú a fuair CCS sa 
bhliain 2022, i dtéarmaí briseadh síos, bhain 3,014 leis 
an earnáil phríobháideach, bhain 2,568 leis an earnáil 
phoiblí agus tháinig an 246 ón earnáil dheonach agus 
carthanachta.  

sáruithe

52%44%

4%

Fógra Sárú Sonraí

Príobháideach (3,014)

Poiblí (2,568)

Deonach & Carthanacht
(246)
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Fógra i ndáil le Sárú Sonraí de 
réir Catagóire 

Carthanacht Príobháideach Poiblí Deonach Iomlán

Nochtadh (neamhúdaraithe) 18 1067 836 15 1936

Rochtain Neamhúdaraithe - 
comhaid pháipéir/doiciméid/taifid

40 456 563 22 1081

Earráid Phróiseála - (nochtadh 
sonraí pearsanta)

24 294 229 24 571

Ionracas - athrú neamhbheartaithe 
(PD nochta)

407 7 414

Rochtain Neamhúdaraithe - 
Comhaid pháipéir/ Doiciméid/Taifid

15 117 178 8 318

Páipéar caillte nó goidte 9 236 3 248

Foilseachán ar Líne - 
Neamhbheartaithe

6 47 189 242

Haiceáil - Eile 12 186 9 2 209

Páipéar caillte nó goidte - Doiciméid 
Oifigiúla 

5 38 130 3 176

Sláine - athrú neamhbheartaithe 
(Níor nochtadh aon sonraí 
pearsanta)

8 87 47 6 148

Rochtain neamhúdaraithe - Táirgí/
Sócmhainní Leictreonacha 

1 80 3 84

Rochtain neamhúdaraithe - Cuntas 
as Líne 

1 37 22 2 62

Eile 339

 
Mar a bhí amhlaidh i mblianta roimhe, tá comhlachtaí 
earnála poiblí agus bainc i measc “na ndeich 
n-eagraíocht is mó” i ndáil leis an líon is airde fógraí faoi 
sháruithe a taifeadadh ina n-aghaidh, agus cuideachtaí 
árachais agus teileachumarsáide le fáil go coitianta i 
measc an fhiche eagraíocht is mó.

Mar a tharla i mblianta roimhe, leanann saincheisteanna 
cosúla ar aghaidh ag teacht chun cinn sna sáruithe ar 
tugadh fógra fúthu don Choimisiún, go háirithe iad 
sin ó institiúidí airgeadais. Rud sonrach, is le feiceáil 
go soiléir atá cásanna inar eisíodh comhfhreagras 
chuig faighteoirí míchearta mar thoradh ar dhroch-
chleachtais oibriúcháin agus ar earráid dhaonna 
– mar shampla doiciméad mícheart a bheith á chur 
isteach in imchlúdach atá dírithe chuig tríú páirtí 
neamhghaolmhar. De bhreis air sin, bhí roghanna 
uathlíonta ar bharra seoltaí ríomhphoist mar chúis le 
líon suntasach fógraí faoi sháruithe, áit ar treoraíodh 
ríomhphoist chuig an seoladh mícheart. Is féidir 
na cineálacha sin earráidí a chur síos do theip ar 
eagraíochtaí na sonraí atá ina seilbh acu a athrú chun 
dáta ar bhealach tráthúil agus, i roinnt cásanna, do theip 
ar chustaiméirí fógra a thabhairt d’eagraíochtaí faoi 
athrú ina seoladh. 

Déanann an Coimisiún faireachán leanúnach ar na fógraí 
faoi sháruithe a fhaightear chun treochtaí a shainaithint  

agus chun bonn eolais a chur faoi fhiosrúcháin 
fhéideartha. Dá bharr sin, rinne an Coimisiún cinntí 
a eisiúint – agus fíneálacha agus smachtbhannaí 
a fhorchur – sa bhliain 2022 i roinnt fiosrúchán a 
bhaineann leis an earnáil airgeadais, leis an earnáil 
árachais agus leis an earnáil phoiblí, lena n-áirítear 
Bank of Ireland plc, An Garda Síochána, agus Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh. Thug an Coimisiún 
dá aire go háirithe gurb amhlaidh, mar thoradh ar 
chinneadh a bhain le Banc na hÉireann, a tháinig 
méadú ar an líon tuairiscí ó institiúidí iasachtaithe don 
Choimisiún, de réir mar a chuireann siad na nithe atá 
foghlamtha acu ón gcinneadh i ndáil le Banc na hÉireann 
i bhfeidhm maidir lena n-oibríochtaí próiseála féin agus 
a fhéachann siad go gníomhach le haghaidh a thabhairt 
ar aon bhearnaí ina gcleachtais oibriúcháin. 

sáruithe ar na rialaCháin uM príoBháiDeaCht 
agus CuMarsáiD leiCtreonaCh

Rinne an Coimisiún 105 fhógra bhailí san iomlán faoi 
sháruithe sonraí a fháil i gcomhréir leis na Rialacháin um 
Cumarsáid Leictreonach 2022 (SI 444/2022).

Mar a tuaradh sa Tuarascáil Bhliantúil uaidh don bhliain 
2021, tháinig méadú as cuimse ar an líon sáruithe ar 
tugadh fógra don Choimisiún fúthu faoi na Rialacháin 

Buaileann Coimisinéir Ceartais an Aontais Eorpaigh Didier Reynders le foireann an CCS.

um Príobháideacht agus Cumarsáid Leictreonach sa 
bhliain 2022, mar gheall ar athruithe sa reachtaíocht 
um Príobháideacht agus Cumarsáid Leictreonach. Is 
é atá sa 105 fhógra bhailí faoi sháruithe a tugadh don 
Choimisiún sa bhliain 2022 ná méadú faoi thrí ar 
fhigiúirí na bliana roimhe. 

sáruithe ar an treoir MaiDir le Cosaint sonraí i 
réiMse fhorfheiDhMiú an Dlí

Chomh maith leis sin, fuair an Coimisiún 38 bhfógra faoi 
sháruithe i dtaca leis an Treoir maidir le Cosaint Sonraí i 
réimse Fhorfheidhmiú an Dlí (Treoir (AE) 2016/680), rud 
a trasuíodh i ndlí na hÉireann trí bhíthin codanna áirithe 
den Acht um Chosaint Sonraí, 2018, agus chuir sé 58 
bhfógra den sórt sin i gcrích.

Is féidir Cás Staidéir ar Shárú a fháil Aguisín 4 den 
tuarascáil seo.
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fiosrúCháin reaChtúla ag an CCs
Faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018, féadfaidh an CCS 
dhá chineál éagsúla fiosrúcháin reachtúla a dhéanamh 
faoi Alt 110 chun a fháil amach ar tharla sárú ar an GDPR 
nó ar Acht 2018:

• fiosrúchán bunaithe ar ghearán; nó

• fiosrúchán faoi “dheon féin” an CCS. 

Is é cuspóir aon fhiosrúcháin:

• na fíricí a bhunú mar a bhaineann siad leis na 
hábhair atá faoi imscrúdú;

• na fíricí mar a fuarthas a chur i bhfeidhm ar 
fhorálacha an GDPR agus/nó Acht 2018 de réir mar 
is infheidhme chun anailís a dhéanamh ar cibé 
acu an bhfuil sárú ar an GDPR agus/nó Acht 2018 
sainaitheanta;

• cinneadh foirmiúil a dhéanamh ón CCS maidir le 
cibé an bhfuil nó nach bhfuil sárú ann; agus

• i gcás ina n-aithnítear sárú, cinneadh foirmiúil a 
dhéanamh maidir le cibé acu an bhfeidhmeofar nó 
nach bhfeidhmeofar cumhacht cheartaitheach, agus 
más ea, cén chumhacht cheartaitheach . 

 
 
An 31 Nollaig 2022, bhí 88 fiosrúchán reachtúil idir 
lámha ag an CCS, lena n-áirítear 22 fiosrúcháin 
trasteorann ar mhórscála.

Fiosrúcháin

17 
bhFiosrúchán 

Mórscála  a 
chuir i gcrích

Fiosrúcháin ar Mhórscála a tugadh chun críche in 2022

Eagraíochtaí An 
Cinneadh 
a Eisíodh

Fíneáil 
Forchurtha

Beart Ceartúcháin arna Fhorchur

Comhar Creidmheasa Bhaile 
Shláine

Eanáir €5,000 Iomardú re Articles 5(1)(f), 24, 28(1), 
28(3), 30(1) and 32(1) GDPR

An Bord Measúnaithe 
Díobhálacha Pearsanta 

Eanáir Dada Dada

Soláthraí Comhairleachta Eanáir Dada Iomardú re Article 32(1) GDPR

Bank of Ireland plc Márta €463,000 Iomardú re Articles 33, 34 and 32 GDPR

Orduithe re Article 32 GDPR

Meta (Facebook) Márta €17 milliún Dada

Twitter International Company Aibreán Dada Iomardú re Articles 5(1)(c), 6(1), 17(1) and 
12(3) GDPR

Orduithe re Article 5(1)(c) GDPR

An Chomhairle um Chúram 
Práinne Réamh-Ospidéil 

Bealtaine Dada Iomardú re Articles 31, 37(1) and 37(7) 
GDPR

Allianz plc Meitheamh Dada Dada

Instagram Meán 
Fómhair 

€405 milliún Iomardú re Articles 5(1)(a), 12(1), 35(1), 
24(1), 5(1)(c), 25(2), 6(1) and 25(1) GDPR

Orduithe re Articles 5(1)(a), 12(1), 35(1), 
24(1), 5(1)(c), 25(2), 6(1) and 25(1) GDPR

Airbnb Ireland UC Meán 
Fómhair

Dada Iomardú re Articles 5(1)(c), 6(1), 12(3) 
GDPR

Orduithe re Article 5(1)(c) GDPR

Ark Life Assurance Company 
DAC 

Meán 
Fómhair

Dada Dada

Facebook (Camchóipeáil 
Sonraí) 

Samhain €265 milliún Iomardú re 25(1) and 25(2) GDPR

Orduithe re Art 25(2) GDPR

An Garda Síochána Nollaig Dada Orduithe re Sections  71(1)(a), 71(1)(e), 
72, 75, 75(1)(b), 75(3), 76(1), 77, 80, 82, 84 
and 90(2) of the 2018 Act

Cosc sealadach ar cheamaraí sonraithe 
ANPR

Iomardú re Sections 75(3),  76, 84 of the 
2018 Act

Virtue Integrated Elder Care 
Ltd (“VIEC”) 

Nollaig €100,000 Iomardú re Articles 5(1)(f) and 32(1) 
GDPR

Orduithe re Articles 5(1)(f) and 32(1) 
GDPR

Fastway Couriers Nollaig €15,000 Iomardú re Article 32(1) GDPR

Meta (Facebook) Nollaig €210 milliún Orduithe re Articles  5(1)(a), 12(1), 13(1)(c) 
and 6(1) GDPR

Meta (Instagram) Nollaig €180 milliún Orduithe re Articles 5(1)(a), 12(1) 13(1)(c) 
and 6(1) GDPR
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fíneálaCha riaraCháin a Dhaingniú

Faoi dhlí na hÉireann, ní mór fíneálacha arna bhforchur 
ag an CCS a dheimhniú os comhair na gcúirteanna. I 
mí na Samhna 2022, dheimhnigh Cúirt Chuarda Bhaile 
Átha Cliath a chinntí fíneálacha riaracháin a ghearradh 
ar shé eagraíocht éagsúla, idir €1,500 agus €17 milliún. 
MOVE Ireland - August 2021 (€1,500). Bailíodh na cistí 
seo go léir agus aistríodh iad chuig an státchiste lárnach 
in Éirinn

• MOVE Ireland – Lúnasa 2021 (€1,500)

• An Chomhairle Mhúinteoireachta – Nollaig 2021 
(€60,000)

• Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh – Nollaig 
2021 (€110,000)

• Comhar Creidmheasa Bhaile Shláine – Eanáir 2022 
(€5,000)

• Bank of Ireland plc – Márta 2022 (€463,000)

• Meta Platforms Ireland Limited – Márta 2022 (€17 
milliún)

fiosrúCháin Baile 
fiosrúCháin a tugaDh Chun CríChe in 2022

Slane Credit Union (Fíneáil deimhnithe ag an 
gCúirt)

Eisíodh Cinneadh Críochnaitheach chuig Slane Credit 
Union Limited an 26 Eanáir 2022. D’eascair an fiosrúchán 
seo as sárú sonraí pearsanta inar foilsíodh sonraí 
pearsanta ball ar an Idirlíon de thaisme. Cinneadh gur 
sháraigh Comhar Creidmheasa Bhaile Shláine Airteagail 
5(1)(f), 24, 28(1), 28(3), 30(1) agus 32(1) RGCS. Eisíodh 
iomardú i leith na sáruithe uile agus forchuireadh fíneáil 
€5,000 i leith an tsáraithe ar Airteagal 5(1)(f) RGCS 
(prionsabal shlándáil na próiseála).

Personal Injuries Assessment Board

Cuireadh tús leis an bhfiosrúchán seo maidir le sárú 
ar shonraí pearsanta a chuir an Bord Measúnaithe 
Díobhálacha Pearsanta (‘PIAB’) in iúl don CCS an 10 
Nollaig 2019. Tharla an sárú ar shonraí pearsanta nuair 
a chuir eagraíocht tríú páirtí (‘an Tríú Páirtí’) conradh leis. 
Chuir an PIAB ábhair ina raibh sonraí pearsanta ar ais 
chuig an PIAB ar eochair USB neamhchriptithe i gclúdach 
páipéir, ar cailleadh an eochair USB sa phost sa deireadh 
agus gan ach clúdach litreach sracadh seachadta chuig 
an PIAB.

Bhreithnigh an Fiosrúchán cibé ar chomhlíon an PIAB 
a oibleagáid chun leibhéal iomchuí slándála a chur i 
bhfeidhm faoi Airteagal 32 GDPR. D’eisigh an CCS a 
chinneadh an 24 Eanáir 2022 agus níor aimsíodh aon 
sárú i gcúinsí inar iarr an PIAB roimh ré nach seolfadh an 
Tríú Páirtí na sonraí pearsanta chuig an PIAB agus nuair 
nach bhféadfadh sé a bheith tuartha go bpostálann an 
Tríú Páirtí feiste stórála USB neamhchriptithe. i gclúdach 
litreach gan padded leis an ngnáthphost (gan chlárú).

A Consultancy Provider

Cuireadh tús leis an bhfiosrúchán seo maidir le sárú ar 
shonraí pearsanta a thuairiscigh an Bord Measúnaithe 
Díobhálacha Pearsanta (‘PIAB’) don Choimisiún um 
Chosaint Sonraí an 10 Nollaig 2019, a tharla, mar 
atá leagtha amach thuas, nuair a sheol Soláthraí 
Comhairliúcháin stóras USB neamhchriptithe. gléas, 
ina bhfuil sonraí pearsanta chuig an BMDP, in ainneoin 
gur luaigh an PIAB go sainráite nach raibh na sonraí le 
seoladh. 

D’eisigh an CCS a chinneadh an 24 Eanáir 2022 agus 
fuair sé amach go raibh Airteagal 32(1) GDPR sáraithe 
ag an Soláthraí Comhairleachta trí theip ar bhearta 
teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí a chur i bhfeidhm 
chun leibhéal slándála a áirithiú a oireann don riosca 
a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta. D’eisigh an 
cinneadh iomardú don Soláthraí Comhairliúcháin i leith 
an tsáraithe.

Bank of Ireland plc - (Fíneáil deimhnithe ag an 
gCúirt)

Bhain an fiosrúchán seo le nochtaí neamhúdaraithe 
sonraí pearsanta custaiméirí don Lárchiste Creidmheasa 
agus le hathruithe a rinneadh de thaisme ar shonraí 
pearsanta custaiméirí ar an Lárchiste. Cinneadh 
gur sháraigh Banc na hÉireann Airteagal 33 RGCS 
trí mhainneachtain na sáruithe sonraí pearsanta a 
thuairisciú gan moill mhíchuí agus trí mhainneachtain 
dóthain mionsonraí a thabhairt don Choimisiún 
i ndáil leis na sáruithe sonraí. Sháraigh Banc na 
hÉireann Airteagal 34 trí mhainneachtain cumarsáid 
a eisiúint chuig ábhair sonraí gan moill mhíchuí in 
imthosca inar dhócha go mbeadh ardriosca ann do 
chearta agus saoirsí ábhar sonraí. Sháraigh Banc na 
hÉireann Airteagal 32(1) RGCS nuair a mhainnigh sé 
leibhéal slándála a chinntiú atá iomchuí do na rioscaí 
a bhaineann le faisnéis a aistriú chuig an Lárchiste 
Creidmheasa. Eisíodh fíneáil €463,000 chuig Banc na 
hÉireann i leith na sáruithe. Eisíodh iomardú chuig 
an mBanc agus ordaíodh dó a bhearta teicniúla agus 
eagraíochtúla a chur i gcomhréir le hAirteagal 32(1) 
freisin..

Pre-Hospital Emergency Care Council 

An 3 Bealtaine 2022, d’eisigh an Coimisiún an 
Cinneadh Críochnaitheach uaidh i ndáil le fiosrúchán 
a tosaíodh mar thoradh ar chleachtadh faireacháin 
agus forfheidhmiúcháin a seoladh de bhun chúraimí 
an údaráis maoirseachta, mar atá leagtha amach in 
Airteagal 57 RGCS. Bhí an Chomhairle um Chúram 
Práinne Réamh-Ospidéil ar cheann amháin den líon mór 
eagraíochtaí earnála poiblí a ndearnadh teagmháil leo le 
linn an chleachtaidh faireacháin agus forfheidhmiúcháin. 
Níor thug an Chomhairle freagra ar aon chomhfhreagras 
a eisíodh chuici. Ní raibh aon taifead ann sa Choimisiún 
gur chuir an Chomhairle mionsonraí a hoifigigh cosanta 
sonraí in iúl don Choimisiún. Ní raibh aon mhionsonraí 
teagmhála d’oifigeach cosanta sonraí ar fáil ar shuíomh 
Gréasáin na Comhairle ach oiread.

Cinneadh gur sháraigh an Chomhairle um Chúram 
Práinne Réamh-Ospidéil Airteagal 37(1) agus (7) 
RGCS trí mhainneachtain oifigeach cosanta sonraí a 

ainmniú don eagraíocht, trí mhainneachtain sonraí 
teagmhála aon oifigigh cosanta sonraí a fhoilsiú agus 
trí mhainneachtain mionsonraí teagmhála an duine 
sin a chur in iúl don údarás maoirseachta. Cinneadh 
freisin gur sháraigh an Chomhairle Airteagal 31 RGCS trí 
mhainneachtain comhoibriú, arna iarraidh sin, leis an 
gCoimisiún le linn dó a chuid cúraimí a chomhlíonadh. 
Leis an gCinneadh, eisíodh iomardú chuig an gComhairle 
i leith na sáruithe sin.

Allianz

Tosaíodh an fiosrúchán seo tar éis do Allianz fógra 
a thabhairt don Choimisiún faoi sháruithe sonraí 
pearsanta idir an 25 Meitheamh 2020 agus an 31 Nollaig 
2020. Breithníodh san fhiosrúchán cé acu a chomhlíon 
nó nár chomhlíon Allianz Airteagal 32(1) RGCS. Cinneadh 
gur chomhlíon Allianz Airteagal 32(1) toisc gur chuir sé 
beartais chun feidhme a bhí curtha in oiriúint go sonrach 
do na rioscaí a bhaineann leis an bpróiseáil. Sholáthair 
Allianz oiliúint leanúnach freisin do na hearnálacha sin 
den ghnólacht a bhí ar na cinn is soghabhálaí i leith 
sáruithe sonraí pearsanta den chineál sin. Chomh 
maith leis sin, rinne Allianz bearta réamhghníomhacha 
chun dul i ngleic leis an méadú sa phróifíl riosca a 
bhaineann le roinnt aonad gnó trí bhearta slándála 
breise a chur chun feidhme tar éis roinnt sáruithe sonraí 
pearsanta. Dá réir sin, níor feidhmíodh aon chumhachtaí 
ceartaitheacha sa chinneadh seo.

Ark Life

An 26 Meán Fómhair, d’eisigh an Coimisiún an Cinneadh 
Críochnaitheach uaidh i ndáil le fiosrúchán ar fhógraí 
a fuair sé ó Ark Life faoi sháruithe sonraí pearsanta 
idir mí na Nollag 2018 agus mí na Bealtaine 2021. 
Bhain na fógraí faoi sháruithe sonraí go príomha le 
nochtadh neamhúdaraithe sonraí pearsanta mar 
thoradh ar mhíchruinneas seoltaí agus mar thoradh 
ar fhadhbanna a bhain leis na nósanna imeachta poist 
agus ríomhphoist a bhí i bhfeidhm ag Ark Life.

Breithníodh san fhiosrúchán cé acu a chomhlíon nó 
nár chomhlíon Ark Life Airteagal 32(1) RGCS. Cinneadh 
gur chuir Ark Life beartais chun feidhme a bhí curtha 
in oiriúint go sonrach do na rioscaí a bhaineann leis an 
bpróiseáil. Sholáthair Ark Life oiliúint leanúnach freisin 
do na hearnálacha sin den ghnólacht a bhí ar na cinn 
is soghabhálaí i leith sáruithe sonraí pearsanta den 
chineál sin. Chomh maith leis sin, rinne Ark Life bearta 
réamhghníomhacha chun dul i ngleic leis an méadú 
sa phróifíl riosca a bhaineann le roinnt aonad gnó trí 
bhearta slándála breise a chur chun feidhme tar éis 
roinnt sáruithe sonraí pearsanta. A bhuí leis na bearta 
sin, tugadh aghaidh ar roinnt lochtanna bunúsacha ar 
a phróisis a bhaineann le sonraí teagmhála custaiméirí 
agus déileáil le post a sheoltar ar ais.

Agus aird á tabhairt aige ar an líon sáruithe sonraí, ar na 
bearta teicniúla agus eagraíochtúla a chuir Ark Life chun 
feidhme, agus ar an riosca d’ábhair sonraí a bheith sa 
raon idir déine mheasartha agus déine íseal, chinn an 
Coimisiún nár sháraigh Ark Life Airteagal 32(1). Dá réir 
sin, níor feidhmíodh aon chumhachtaí ceartaitheacha sa 
chinneadh seo.

An Garda Síochána 

Ar an 15 Nollaig 2022, d’eisigh an CCS Cinneadh 
críochnaitheach don Gharda Síochána (AGS), maidir le 
sárú sonraí faoi Chuid 5 den Acht um Chosaint Sonraí 
2018 (an LED), tar éis tuairisce ón AGS chuig an CCS 
ar shonraí pearsanta. sárú. Bhain an sárú le nochtadh 
sonraí pearsanta a phróiseáil an AGS i Stáisiún Garda 
Chill Mhaighneann, agus a nocht ainmneacha agus 
seoltaí 108 ábhar sonraí, ar leanaí iad cuid acu. Chinn 
an Cinneadh gur sháraigh an AGS Ailt 71, 72, 75 agus 
78 den Acht um Chosaint Sonraí 2018. D’ordaigh an 
Cinneadh don AGS a phróiseáil a thabhairt chun críche 
agus chuir sé iomardú ar an AGS.

Virtue Integrated Elder Care Ltd - (fíneáil ar 
feitheamh deimhniú ón gcúirt)

I mí na Nollag 2022, d’eisigh an CCS cinneadh do Virtue 
Integrated Elder Care Ltd (“VIEC”) maidir le sárú sonraí 
pearsanta a chuir VIEC in iúl don CCS. Bhain an sárú 
le gníomhaí anaithnid a fuair rochtain ar chuntas 
ríomhphoist bhainisteoir VIEC, trí ionsaí fioscaireachta 
is dócha, agus a shocraigh rialacha seolta poist chuig 
cuntas seachtrach. Mar thoradh air sin, fuair an 
gníomhaí anaithnid rochtain ar shonraí pearsanta 
na gcónaitheoirí, lena n-áirítear sonraí de chatagóir 
speisialta amhail sonraí sláinte agus bithmhéadracha. 
Fuarthas amach sa chinneadh gur sháraigh VIEC 
Airteagail 5(1)(f) agus 32(1) GDPR toisc gur theip air 
bearta teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí a chur 
chun feidhme chun leibhéal slándála a áirithiú atá 
oiriúnach don riosca a bhaineann le próiseáil sonraí 
cónaitheoirí ar a chóras ríomhphoist. sonraí pearsanta 
na rannpháirtithe agus na n-éascaitheoirí. Leis an 
gcinneadh gearradh fíneáil riaracháin de €100,000 ar 
VIEC i leith Airteagal 5(1)(f) GDPR a shárú, d’iomardú VIEC 
agus d’ordaigh do VIEC a chuid oibríochtaí próiseála a 
chomhlíonadh le hAirteagail 5(1)(f). ) agus 32(1) GDPR 
trí bhearta teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí a chur 
chun feidhme chun leibhéal slándála is iomchuí don 
riosca a áirithiú.

Fastway Couriers- (fíneáil ar feitheamh deimhniú 
ón gcúirt)

I mí na Nollag 2022, ghlac an CCS cinneadh maidir le 
A&G Couriers Limited T/A Fastway Couriers Ireland 
(Fastway) maidir le sárú sonraí pearsanta a chuir 
Fastway in iúl don CCS. Bhain an sárú ar shonraí 
pearsanta le rochtain neamhúdaraithe ar mhéid 
suntasach sonraí pearsanta.

Fuarthas amach sa chinneadh gur sháraigh Fastway 
Airteagal 32(1) den GDPR toisc gur theip air bearta 
teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí a chur i bhfeidhm 
chun leibhéal slándála a áirithiú a oireann don riosca a 
bhaineann leis an bpróiseáil a dhéanann sé ar shonraí 
pearsanta. Rinne an cinneadh iomardú do Fastway 
agus gearradh fíneáil riaracháin de €15,000 i leith an 
tsáraithe.
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fiosrúCháin ag CéiM an DréaChtChinniDh faoi 
DheireaDh 2022

Centric Health

Thosaigh an Coimisiún an fiosrúchán seo tar éis ionsaí 
bogearraí éirice, rud a d’fhéadfadh difear a dhéanamh 
do na sonraí othar a shealbhaítear ar an gcóras 
riaracháin othar atá i bhfeidhm ag Centric. D’eisigh an 
Coimisiún an dréachtchinneadh uaidh i mí Dheireadh 
Fómhair 2022. Tá an cinneadh críochnaitheach uaidh 
á dhréachtú ag an gCoimisiún faoi láthair tar éis 
aighneachtaí ar an Dréachtchinneadh a fháil ó Centric 
Health.

Kildare County Council

Breithnítear san fhiosrúchán seo raon leathan 
saincheisteanna a bhaineann leis na teicneolaíochtaí 
faireachais a úsáideann an Chomhairle. D’eisigh 
an Coimisiún an Dréachtchinneadh uaidh i mí na 
Samhna 2022. Tá cinntí deiridh eisithe ag an CCS ina 
bhfiosrúchán féin-deonach maidir le Comhairle Contae 
Chiarraí, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, 
agus Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. D’eisigh 
an CCS a Dhréachtchinneadh i mí na Samhna 2022.

Department of Health

Tosaíodh fiosrúchán i leith na Roinne Sláinte sa bhliain 
2021, agus eisíodh Ráiteas maidir le Saincheisteanna 
agus Dréachtchinneadh chuig an Roinn sa bhliain 2021. 
Baineann an fiosrúchán leis an dóigh a bpróiseálann 
an Roinn Sláinte sonraí pearsanta ina cuid comhad 
dlíthíochta i réimse an oideachais riachtanas speisialta. 
Tosaíodh an fiosrúchán tar éis líomhaintí poiblí 
a rinneadh i mí an Mhárta 2021.  Tá an próiseas 
cinnteoireachta fós ar siúl amhail deireadh na bliana 
2022. 

Bank of Ireland plc

Scrúdaíonn an Fiosrúchán seo nochtadh 
neamhúdaraithe féideartha sonraí pearsanta i ndáil 
leis an tseirbhís Banking 365 ag eascairt as conas a 
cumraíodh cuntais chustaiméirí. D’eisigh an CCS a 
Dhréachtchinneadh i mí na Samhna 2022 chuig an 
rialaitheoir.

Catholic Church (Archbishop of Dublin)

Eisíodh Dréachtchinneadh i ndáil le fiosrúchán de 
dheoin an Choimisiúin féin ar an gceart go ndéanfaí 
ceartúcháin agus go ndéanfaí léirscriosadh i gcás ábhair 
sonraí a roghnaigh an Eaglais Chaitliceach a fhágáil. 
Bhí an fiosrúchán seo dírithe ar iontrálacha ar Chlár na 
mBaistí agus ar mhéid chearta na n-ábhar sonraí de 
bhun Airteagail 16 agus 17 RGCS.

Department of Social Protection

Is é atá i gceist leis an bhfiosrúchán seo scrúdú a 
dhéanamh ar an dóigh a bpróiseáiltear sonraí pearsanta 
i ndáil le teimpléid bhithmhéadracha aghaidhe a 
úsáideann an Roinn mar chuid dá phróiseas clárúcháin 

don Chárta Seirbhíse Poiblí. Tosaíodh an fiosrúchán i 
mí Iúil 2021, agus tugadh cigireachtaí ar an láithreán 
ag dhá láthair i mí an Mhárta i mbliana. Soláthraíodh 
Páipéar Saincheisteanna don Roinn i mí Lúnasa 2022, 
rud inar leagadh amach na fíorais a suíodh le linn an 
fhiosrúcháin agus na saincheisteanna cosanta sonraí a 
bhí le breithniú ag an gCoimisiún. Tá Dréachtchinneadh 
á ullmhú faoi láthair. 

Permanent TSB

Thosaigh an Coimisiún an fiosrúchán seo tar éis trí 
fhógra ar leith a fháil ó Permanent TSB (PTSB) faoi 
sháruithe i mí na Bealtaine 2022. Baineann gach ceann 
de na trí fhógra faoi sháruithe sonraí pearsanta le 
himthosca ina ndearna gníomhaí mailíseach iarracht 
rochtain a fháil ar chuntas bainc ábhair sonraí trí 
ghlao a chur ar ionad glaonna Open24 PTSB. Tá 
Dréachtchinneadh á ullmhú ag an gCoimisiún faoi 
láthair.

fiosrúCháin trasteorann 
fiosrúCháin a tugaDh Chun CríChe in 2022

Meta (Facebook) - 12 Breaches - (Fíneáil deimhnithe 
ag an gCúirt)

Bhain an fiosrúchán seo le scrúdú a dhéanamh ar an 
tsraith fógraí a thug Meta Platforms Ireland Limited 
(‘Meta’) don Choimisiún faoi 12 shárú sonraí pearsanta 
sa tréimhse sé mhí idir an 7 Meitheamh 2018 agus an 4 
Nollaig 2018. Scaip an Coimisiún an dréachtchinneadh 
uaidh ar an ní ar na húdaráis mhaoirseachta eile AE 
lena mbaineann an 18 Lúnasa 2021 chun críche an 
phróisis comhchinnteoireachta atá leagtha amach 
in Airteagal 60 RGCS. Cé go ndearna dhá cheann 
de na húdaráis mhaoirseachta Eorpacha agóidí in 
aghaidh an dréachtchinnidh ón gCoimisiún, baineadh 
comhdhearcadh amach trí thuilleadh teagmhála idir 
an Coimisiún agus na húdaráis mhaoirseachta lena 
mbaineann. 

Ghlac an Coimisiún an cinneadh uaidh i mí an Mhárta 
2022. Cinneadh gur sháraigh Meta Airteagail 5(2) agus 
24(1) RGCS trí mhainneachtain bearta iomchuí teicniúla 
agus eagraíochtúla a bheith i bhfeidhm aige, ar bearta 
iad lena gcumasófaí dó a léiriú láithreach cé na bearta 
slándála a chuir sé chun feidhme sa chleachtas chun 
sonraí úsáideoirí AE a chosaint i gcomhthéacs an dá 
shárú sonraí pearsanta dhéag. Leis an gcinneadh, 
forchuireadh fíneáil €17 milliún ar Meta.

Twitter

Thosaigh an Coimisiún fiosrúchán dá dheoin féin 
i leith Twitter International Company (ar a dtugtar 
“Twitter International Unlimited Company” anois), rud a 
bhaineann lena mhéid a chomhlíonann an chuideachta 
Airteagail 5, 24, 25, 32 agus 33 RGCS i gcomhthéacs 
sraith sáruithe sonraí pearsanta ar tugadh fógra don 
Choimisiún fúthu idir mí Lúnasa agus mí Dheireadh 
Fómhair 2018. Tosaíodh céim na cinnteoireachta i mí 
Feabhra 2022, agus tá Réamh-Dhréachtchinneadh á 
ullmhú ag an gCoimisiún faoi láthair. Is féidir sonraí 

iomlána an fhiosrúcháin seo a fháil ar leathanach 
86-88.

Facebook Ireland Limited (Facebook) (now known 
as Meta Platforms Ireland Limited): processing of 
children’s data via the Instagram service operated 
by Facebook - (Tá achomharc curtha isteach ag 
Meta os comhair na gcúirteanna)

Thosaigh an Coimisiún an fiosrúchán seo dá dheoin 
féin an 21 Meán Fómhair 2020. Bhain raon feidhme 
an fhiosrúcháin le dhá chineál próiseála a bhí á 
ndéanamh ag Meta Platforms Ireland Limited (‘Meta’) 
(mar rialaitheoir sonraí i gcás na sonraí pearsanta a 
próiseáladh i gcomhthéacs ardán Instagram), ba iad sin:

1. Thug Meta cead d’úsáideoirí is leanaí idir 13 bliana 
d’aois agus 17 mbliana d’aois ‘cuntais ghnó’ a oibriú 
ar ardán Instagram. Ag amanna áirithe, d’fhág oibriú 
na gcuntas sin gur ghá uimhir theileafóin agus/
nó seoladh ríomhphoist an úsáideora is leanbh a 
fhoilsiú (don domhan ar fad) agus/nó gur éascaíodh 
an foilsiú sin

2. Ag amanna áirithe, d’oibrigh Meta córas clárúcháin 
úsáideora do sheirbhís Instagram, áit a raibh cuntais 
na n-úsáideoirí is leanaí socraithe a bheith “poiblí” 
mar réamhshocrú. Mar sin, cuireadh inneachar 
meán sóisialta na n-úsáideoirí is leanaí ar fáil go 
poiblí, ach amháin i gcás gur socraíodh an cuntas 
a bheith “príobháideach” ar shlí eile trí shocruithe 
príobháideachta an chuntais a athrú.

Chuir an Coimisiún dréachtchinneadh faoi bhráid 
phróiseas Airteagal 60 i mí na Nollag 2021. Fuair 
an Coimisiún agóidí ó údaráis mhaoirseachta eile 
lena mbaineann agus ní raibh sé in ann teacht ar 
chomhdhearcadh leo. Dá bhrí sin, tharchuir an 
Coimisiún na hagóidí chuig an mBord Eorpach um 
Chosaint Sonraí lena gcinneadh aige de bhun an phróisis 
réitigh díospóide dá bhforáiltear in Airteagal 65 RGCS. 
Ghlac an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí an cinneadh 
ceangailteach uaidh ar ábhar na n-agóidí an 28 Iúil 2022. 

Ghlac an Coimisiún an Cinneadh uaidh an 2 Meán 
Fómhair 2022. Chinn sé gur sháraigh Meta Airteagail 
6(1), 5(1)(a), 5(1)(c), 12(1), 24, 25(1), 25(2) agus 35(1) 
RGCS. Leis an gcinneadh, forchuireadh fíneálacha 
riaracháin dar luach iomlán €405 mhilliún ar Meta. 
I dteannta na bhfíneálacha riaracháin sin, d’eisigh 
an Coimisiún iomardú agus d’ordaigh sé do Meta a 
phróiseáil a chur i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta 
trí raon gníomhartha sonraithe feabhais a dhéanamh.

Airbnb Ireland UC (Airbnb)

Rinneadh gearán le Coimisinéir Bheirlín um Chosaint 
Sonraí agus Saoráil Faisnéise (“Berlin DPA”) i gcoinne 
Airbnb Ireland UC (“Airbnb”) agus ina dhiaidh sin 
aistríodh é chuig an CCS le láimhseáil ina ról mar 
phríomhúdarás maoirseachta.

Líomhain an gearánach gur theip ar Airbnb géilleadh 
d’iarratas scriosta agus d’iarratas rochtana ina dhiaidh 
sin a chuir siad faoina bhráid laistigh den fhráma ama 
reachtúil. Ina theannta sin, luaigh an gearánach, nuair 
a chuir siad a n-iarratas ar scriosadh isteach, gur iarr 

Airbnb orthu a gcéannacht a fhíorú trí fhótachóip dá 
ndoiciméad aitheantais (“ID”) a sholáthar, nár chuir siad 
ar fáil d’Airbnb roimhe seo.Is féidir sonraí iomlána an 
fhiosrúcháin seo a fháil ar leathanach 89-90.

Facebook Ireland Limited (Facebook) (now known 
as Meta Platforms Ireland Limited) - (Tá achomharc 
curtha isteach ag Meta os comhair na gcúirteanna)

I mí Aibreáin 2021, tháinig an Coimisiún ar an eolas 
faoi roinnt tuairiscí sna meáin á rá gur cuireadh tacar 
sonraí tiomsaithe de shonraí pearsanta úsáideoirí 
Facebook ar fáil ar líne. Bhain na sonraí pearsanta sin le 
thart ar 533 milliún duine d’úsáideoirí Facebook ar fud 
an domhain. Tosaíodh fiosrúchán i mí Aibreáin 2021 
chun a scrúdú cé acu a chomhlíon nó nár chomhlíon 
Meta Platforms Ireland Limited (‘Meta’) na hoibleagáidí 
atá air faoi Airteagal 25(1) agus 25(2) den Rialachán 
Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) – cosaint 
sonraí trí dhearadh agus mar réamhshocrú. Ba i mí 
Mheán Fómhair 2022 a tosaíodh próiseas Airteagal 
60, áit a seolann an Coimisiún dréachtchinntí chuig 
údaráis mhaoirseachta eile lena mbaineann chun 
deis a thabhairt dóibh iad a athbhreithniú agus aon 
‘agóidí ábhartha réasúnaithe’ atá acu a dhéanamh. Ní 
bhfuarthas aon agóidí ábhartha réasúnaithe in aghaidh 
an Dréachtchinnidh.

Ghlac an Coimisiún an Cinneadh Críochnaitheach 
uaidh an 25 Samhain 2022. Cinneadh gur sháraigh 
Meta Airteagal 25(1) trí mhainneachtain bearta iomchuí 
teicniúla agus eagraíochtúla a chur chun feidhme 
atá deartha chun prionsabal an teorannaithe de réir 
cuspóra agus prionsabal na sláine agus na rúndachta 
a chur chun feidhme ar bhealach éifeachtach. 
Cinneadh freisin gur sháraigh Meta Airteagal 25(2) 
RGCS trí mhainneachtain bearta iomchuí teicniúla agus 
eagraíochtúla a chur chun feidhme chun a chinntiú, mar 
réamhshocrú, nach bpróiseálfaí ach sonraí pearsanta 
atá riachtanach i gcás gach cuspóra shonraigh atá leis 
an bpróiseáil agus trí mhainneachtain a chinntiú, mar 
réamhshocrú, nach gcuirfí na sonraí pearsanta ar fáil 
do líon éiginnte daoine nádúrtha gan idirghabháil ó na 
hábhair sonraí. Leis an gCinneadh freisin, forchuirtear 
dhá fhíneáil riaracháin dar luach iomlán €265 mhilliún, 
eisítear iomardú agus tugtar ordú do Facebook a 
phróiseáil a chur i gcomhréir le hAirteagal 25(2) RGCS.

Facebook Ireland Limited (Facebook) (now known 
as Meta Platforms Ireland Limited): complaint 
received from NOYB concerning the Facebook 
service

Bhain an fiosrúchán gearán-bhunaithe seo leis an 
mbunús dlí ar a mbraitheann Meta Platforms Ireland 
Limited (‘Meta’) chun sonraí pearsanta úsáideoirí a 
ardáin a phróiseáil agus saincheisteanna áirithe a 
bhaineann le faisnéis trédhearcachta a sholáthraíonn 
Facebook dá úsáideoirí. Cuireadh dréachtchinneadh san 
Fhiosrúchán seo chuig údaráis mhaoirseachta eile lena 
mbaineann an 6 Deireadh Fómhair 2021 chun críche 
an phróisis chomhchinnteoireachta atá leagtha amach 
in Airteagal 60 GDPR. Fuair an CCS agóidí ó údaráis 
mhaoirseachta imní eile agus ní raibh sé in ann teacht ar 
chomhdhearcadh leis na CSAanna maidir le hábhar na 
n-agóidí. Dá bhrí sin, tharchuir an CCS na hagóidí chuig 
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an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí (“EDPB”) lena 
gcinneadh de bhun an phróisis um réiteach díospóide 
dá bhforáiltear in Airteagal 65 GDPR. Ghlac an EDPB 
a chinneadh ceangailteach ar ábhar na n-agóidí an 5 
Nollaig 2022.

Ghlac an CCS a chinneadh an 31 Nollaig 2022. Fuarthas 
amach sa chinneadh nach bhfuil Meta i dteideal brath 
ar bhunús dlí an “chonartha” maidir le fógraíocht 
iompraíochta a sheachadadh mar chuid dá sheirbhís 
Facebook, agus go bhfuil a phróiseáil ar shonraí 
úsáideoirí. go dtí seo, ag brath airbheartaithe ar bhunús 
dlí an “chonartha”, is sárú ar Airteagal 6 den GDPR é. 
Chinn an cinneadh freisin gur sháraigh Meta Airteagail 
5(1)(a), 12(1) agus 13(1)(c). Chinn an CCS nár chomhlíon 
Meta a chuid oibleagáidí maidir le trédhearcacht mar 
níor tugadh breac-chuntas soiléir ar fhaisnéis maidir 
leis an mbunús dlí a raibh Meta Ireland ag brath 
air d’úsáideoirí, agus mar thoradh air sin ní raibh 
dóthain soiléireachta ag úsáideoirí maidir le cad iad na 
hoibríochtaí próiseála a bhí á ndéanamh. a dhéantar ar 
a sonraí pearsanta, ar cad chuige nó ar cad chuige, agus 
faoi threoir cé acu de na sé bhonn dlí a shainaithnítear 
in Airteagal 6 den GDPR.

D’ordaigh an cinneadh do Meta a phróiseáil a thabhairt 
oibríochtaí chun an GDPR a chomhlíonadh laistigh de a 
tréimhse 3 mhí agus forchuireadh fíneálacha riaracháin 
€210 milliún san iomlán.

Facebook Ireland Limited (Facebook) (now known 
as Meta Platforms Ireland Limited): complaint 
received from NOYB concerning the Instagram 
service operated by Facebook 

Baineann an fiosrúchán gearán-bhunaithe seo leis an 
mbunús dlí ar a mbraitheann Meta Platforms Ireland 
Limited (‘Meta’) chun sonraí pearsanta úsáideoirí a 
ardáin Instagram a phróiseáil agus saincheisteanna 
áirithe a bhaineann le faisnéis trédhearcachta a 
chuirtear ar fáil d’úsáideoirí Instagram. Sheol an CCS 
dréachtchinneadh san Fhiosrúchán seo chuig údaráis 
mhaoirseachta eile lena mbaineann chun críche an 
phróisis chomhchinnteoireachta a leagtar amach 
in Airteagal 60 GDPR. Fuair an CCS agóidí ó údaráis 
mhaoirseachta imní eile agus ní raibh sé in ann teacht ar 
chomhdhearcadh leis na CSAanna maidir le hábhar na 
n-agóidí. Dá bhrí sin, tharchuir an CCS na hagóidí chuig 
an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí (“EDPB”) lena 
gcinneadh de bhun an phróisis um réiteach díospóide 
dá bhforáiltear in Airteagal 65 GDPR. Ghlac an EDPB 
a chinneadh ceangailteach ar ábhar na n-agóidí an 5 
Nollaig 2022.

Cosúil leis an gCinneadh maidir leis an tseirbhís 
Facebook a leagtar amach thuas, ghlac an CCS a 
chinneadh an 31 Nollaig 2022. Fuarthas amach sa 
chinneadh nach bhfuil Meta i dteideal brath ar bhunús 
dlí an “chonartha” maidir le fógraíocht iompraíochta a 
sheachadadh mar chuid dá Seirbhís Instagram, agus 
gur sárú ar Airteagal 6 den GDPR é próiseáil sonraí na 
n-úsáideoirí go dtí seo, agus é ag brath airbheartaithe 
ar bhunús dlí an “chonartha”. Chinn an cinneadh freisin 
gur sháraigh Meta Airteagail 5(1)(a), 12(1) agus 13(1)(c). 
Chinn an CCS nár chomhlíon Meta a chuid oibleagáidí 
maidir le trédhearcacht mar níor tugadh breac-chuntas 
soiléir ar fhaisnéis maidir leis an mbunús dlí a raibh 

Meta Ireland ag brath air d’úsáideoirí, agus mar thoradh 
air sin ní raibh dóthain soiléireachta ag úsáideoirí maidir 
le cad iad na hoibríochtaí próiseála a bhí á ndéanamh. 
a dhéantar ar a sonraí pearsanta, ar cad chuige nó ar 
cad chuige, agus faoi threoir cé acu de na sé bhonn dlí a 
shainaithnítear in Airteagal 6 den GDPR.

D’ordaigh an cinneadh do Meta a chuid oibríochtaí 
próiseála a chomhlíonadh leis an GDPR laistigh de 
thréimhse 3 mhí agus ghearr sé fíneálacha riaracháin de 
€180 milliún san iomlán.

DpC DréaCht-Chinntí ag airteagal 65 aMhail 
an 31 nollaig 2022

WhatsApp Ireland Limited (WhatsApp): complaint 
received from NOYB

Baineann an fiosrúchán gearán-bhunaithe seo leis 
an mbunús dlí ar a mbraitheann WhatsApp Ireland 
Limited (‘WhatsApp’) chun sonraí pearsanta úsáideoirí 
WhatsApp a phróiseáil. Sheol an CCS dréachtchinneadh 
san Fhiosrúchán seo chuig údaráis mhaoirseachta 
eile lena mbaineann chun críche an phróisis 
chomhchinnteoireachta a leagtar amach in Airteagal 60 
GDPR. Fuair an CCS agóidí ó údaráis mhaoirseachta imní 
eile agus ní raibh sé in ann teacht ar chomhdhearcadh 
leis na CSAanna maidir le hábhar na n-agóidí. Dá 
bhrí sin, tharchuir an CCS na hagóidí chuig an mBord 
Eorpach um Chosaint Sonraí (“EDPB”) lena gcinneadh de 
bhun an phróisis um réiteach díospóide dá bhforáiltear 
in Airteagal 65 GDPR. Ghlac an EDPB a chinneadh 
ceangailteach ar ábhar na n-agóidí an 5 Nollaig 2022.

DpC DréaCht-Chinntí ag airteagal 60 aMhail 
an 31 nollaig 2022

TikTok Technology Limited (TikTok): measures in 
relation to users under age 18

Baineann an fiosrúchán seo lena mhéid a chomhlíonann 
TikTok na ceanglais um chosaint sonraí trí dhearadh 
agus mar réamhshocrú faoin Rialachán Ginearálta i 
ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhthéacs 
socruithe ardáin d’úsáideoirí faoi bhun 18 mbliana 
d’aois agus bearta fíoraithe aoise do dhaoine faoi bhun 
13 bliana d’aois. Táthar ag scrúdú san fhiosrúchán seo 
freisin cé acu a chomhlíon nó nár chomhlíon TikTok 
na hoibleagáidí trédhearcachta atá air faoin Rialachán 
Ginearálta i gcomhthéacs sonraí pearsanta úsáideoirí 
faoi bhun 18 mbliana d’aois a phróiseáil. Tosaíodh an 
fiosrúchán seo i mí Mheán Fómhair 2021, agus chuir 
an Coimisiún an Dréachtchinneadh uaidh faoi bhráid 
phróiseas Airteagal 60 an 13 Meán Fómhair 2022. Tá an 
próiseas sin fós ar siúl

Yahoo! EMEA Limited

Scrúdaítear san fhiosrúchán seo a mhéid a 
chomhlíonann Yahoo! EMEA Limited na ceanglais atá 
air faisnéis thrédhearcach a sholáthar d’ábhair sonraí 
faoi fhorálacha an Rialacháin Ghinearálta. Sa Réamh-
Dhréachtchinneadh, tugadh deis do Yahoo! aighneachtaí 

a dhéanamh sula ndéanfadh na húdaráis mhaoirseachta 
lena mbaineann ar fud an Aontais Eorpaigh breithniú ar 
an ní faoi phróiseas Airteagal 60. 

Ar aon dul le hAirteagal 60 RGCS, d’eisigh an Coimisiún 
Dréachtchinneadh san fhiosrúchán ar phróiseáil Yahoo! 
chuig na húdaráis mhaoirseachta lena mbaineann ina 
dhiaidh sin an 27 Deireadh Fómhair 2022. Tá an próiseas 
sin fós ar siúl.

Meta Platforms Ireland Limited: own volition 
inquiry concerning the lawfulness of Facebook’s 
data transfers to the United States

Baineann na fiosrúcháin seo le scrúdú a dhéanamh ar a 
dhleathaí atá aistrithe sonraí ón Aontas Eorpach chuig 
na Stáit Aontaithe i ndáil le seirbhís Facebook. Baineann 
an fiosrúchán de dheoin an Choimisiúin féin le haistrithe 
den sórt sin i gcoitinne, de réir mar a bhaineann siad le 
sonraí pearsanta úsáideoirí Facebook, agus baineann an 
fiosrúchán gearánbhunaithe le gearán a rinne an tUas. 
Max Schrems in aghaidh Meta Platforms Ireland Limited 
(ar ar tugadh Facebook Ireland Limited roimhe sin).

Scaip an Coimisiún an dréachtchinneadh uaidh ar an ní 
ar na húdaráis mhaoirseachta eile lena mbaineann i mí 
Iúil 2022 chun críocha an phróisis comhchinnteoireachta 
atá leagtha amach in Airteagal 60 RGCS. Rinne roinnt 
údarás maoirseachta agóidí in aghaidh an chinnidh, 
nó chuir siad barúlacha in iúl ina leith, ina dhiaidh sin. 
D’eisigh an Coimisiún freagra ilchodach ar na hagóidí 
i mí Mheán Fómhair 2022. Bhí agóidí ag roinnt de na 
húdaráis mhaoirseachta lena mbaineann go fóill.

Sular cuireadh an Dréachtchinneadh faoi bhráid 
phróiseas réitigh díospóide Airteagal 65, tharla sé, an 
7 Deireadh Fómhair 2022, gur shínigh Uachtarán na 
Stát Aontaithe Ordú Feidhmiúcháin nua dar teideal 
“Enhancing Safeguards for United States Signals 
Intelligence Activities” agus gur eisigh Ard-Aighne na 
Stát Aontaithe rialacháin ón Roinn Dlí agus Cirt lenar 
bunaíodh Cúirt Athbhreithnithe um Chosaint Sonraí. 
Tá an Coimisiún ag déanamh scrúdú faoi láthair ar na 
himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag na hathruithe 
sin d’fhiosrúcháin dá dheoin féin agus d’fhiosrúcháin 
ghearánbhunaithe.

Airbnb Ireland UC (Airbnb)

Cuireadh tús leis an bhfiosrúchán seo tar éis 
gearán a fháil go raibh cóip aitheantais iarrtha go 
neamhdhleathach ag Airbnb chun céannacht an 
Ghearánaí a fhíorú, go háirithe i gcúinsí nuair nach raibh 
a haitheantas curtha ar fáil ag an nGearánach, mar bhall 
cláraithe agus mar óstach le Airbnb roimhe seo. Airbnb 
agus nár chomhlíon Airbnb prionsabal an íoslaghdaithe 
sonraí nuair a d’iarr siad cóip d’aitheantas an duine 
aonair chun a chuntas a fhíorú.

Ina dhréachtchinneadh, thug an CCS faoi deara d’éiligh 
Airbnb leasanna dlisteanacha arna saothrú ag Airbnb 
mar bhonn dleathach chun cóip aitheantais a iarraidh 
chun céannacht a fhíorú chun sábháilteacht agus 
slándáil úsáideoirí ardán Airbnb a chosaint, i gcomhréir 
le hAirteagal 6(6). 1)(f) den GDPR. Ag tabhairt faoi deara 
go dtugann an t-ardán a oibríonn Airbnb óstaigh agus 
baill nach bhfuil aithne acu ar a chéile isteach i gcás 
ina bhféadfadh siad bualadh le chéile go pearsanta 

ag áitreabh an óstaigh, nó in áit eile, d’aontaigh an 
CCS go raibh leas dlisteanach in Airbnb ag cinntiú go 
raibh sábháilteacht imleor ann. agus bearta slándála i 
bhfeidhm chun úsáideoirí an ardáin a chosaint. Bhí an 
CCS den tuairim go bhfuil difríocht shuntasach idir an 
tseirbhís a oibríonn Airbnb agus seirbhís ar líne amháin 
mar ardán meán sóisialta. Ós rud é go bhfanann baill 
Airbnb in áitreabh óstaigh “sa saol fíor”, d’aithin an CCS 
a thábhachtaí atá sé aitheantas na n-óstach a fhíorú 
chun a chinntiú gurb iadsan an duine a deir siad. Ós rud 
é gur theip ar bhealaí eile chun aitheantas an óstaigh 
seo a bhailíochtú, chinn an CCS go raibh sé riachtanach 
an grianghraf aitheantais a phróiseáil ar mhaithe leis an 
leas dlisteanach. Chinn an CCS, i dtástáil comhardaithe, 
nach ndearnadh dochar do chearta an óstaigh faoin 
bpróiseas fíoraithe seo.

Ní bhfuair an CCS aon agóidí ábhartha nó réasúnaithe 
i gcoinne an dréachtchinnidh ó na húdaráis 
mhaoirseachta lena mbaineann faoi Airteagal 60(4).

fiosrúCháin trasteorann inar iarraDh 
aighneaChtaí ar réaMhDhréaChtChinneaDh, 
ráiteas sainCheisteanna, nó tuarasCáil 
fiosrúCháin ó na páirtithe áBhartha le linn 
2022 agus fiosrúCháin atá ag CéiM iMsCrúDaithe 
faoi láthair faoi DheireaDh 2022.

Google Ireland Limited (Google): Location data 
inquiry

Fuair an CCS roinnt gearán ó eagraíochtaí tomhaltóirí 
éagsúla ar fud an AE, inar ardaíodh imní maidir 
le próiseáil sonraí suímh ag Google. Bhain na 
saincheisteanna a ardaíodh sna hábhair imní le 
dlíthiúlacht phróiseáil Google ar shonraí suímh agus 
leis an trédhearcacht a bhaineann leis an bpróiseáil 
sin. Mar sin chuir an CCS tús le Fiosrúchán Reachtúil 
féin-deonaíochta, maidir le Google Ireland Limited, 
de bhun Alt 110 de Chosaint Sonraí 2018 agus de réir 
an mheicníocht comhoibrithe a leagtar amach faoi 
Airteagal 60 den GDPR. Leag an Fiosrúchán amach an 
bhfuil bunús dlí bailí ag Google chun sonraí suímh a 
chuid úsáideoirí a phróiseáil agus an gcomhlíonann 
sé a oibleagáidí mar rialaitheoir sonraí maidir le 
trédhearcacht. Soláthraíodh réamhdhréachtchinneadh 
an CCS do Google i mí na Nollag 2021 le haghaidh 
a chuid aighneachtaí. Fuair an CCS aighneachtaí ó 
Google agus d’ullmhaigh sé Réamhdhréacht Chinneadh 
Athbhreithnithe. An 21 Nollaig 2022, chuir an CCS an 
Réamhdhréachtchinneadh Athbhreithnithe ar fáil do 
ghníomhaireachtaí éagsúla um chosaint tomhaltóirí 
chun cur ar chumas na ngníomhaireachtaí cosanta 
tomhaltóirí sin barúlacha a thabhairt.

Facebook Ireland Limited (Facebook) (now known 
as Meta Platforms Ireland Limited): Personal Data 
Breaches affecting Facebook User Tokens

Baineann an fiosrúchán seo le scrúdú ar cibé an 
bhfuil nó nach bhfuil a oibleagáidí GDPR comhlíonta 
ag Facebook bearta eagraíochtúla agus teicniúla 
agus cosaint sonraí de réir dearadh agus oibleagáidí 
réamhshocraithe chun sonraí pearsanta a chuid 
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úsáideoirí a shlánú agus a chosaint i ndáil le sárú 
sonraí a tharla i Meán Fómhair 2018 agus comharthaí 
úsáideora Facebook a bhfuil tionchar orthu. D’eisigh an 
CCS Réamhdhréachtchinneadh chuig Meta Platforms 
Ireland Limited an 12 Nollaig 2022 chun aighneachtaí a 
lorg.

Meta Platforms Ireland Limited breach notification 
issues

Baineann an fiosrúchán seo le comhlíonadh Meta 
Platforms Ireland Limited (Facebook Ireland Limited 
roimhe seo) leis na hoibleagáidí um fhógra sárú a 
eascraíonn faoi Airteagal 33 GDPR maidir le fógra 
a thabhairt don CCS faoi shárú sonraí a tharla i 
Meán Fómhair 2018 agus a raibh tionchar aige ar 
chomharthaí úsáideoirí Facebook. D’eisigh an CCS 
Réamhdhréachtchinneadh chuig Meta Platforms Ireland 
Limited an 12 Nollaig 2022 chun aighneachtaí a lorg.

Facebook Ireland Limited (Facebook) (now known 
as Meta Platforms Ireland Limited): passwords 
stored in plain text

Scrúdaigh an fiosrúchán seo cibé ar chomhlíon Meta 
Platforms Ireland Limited (‘Meta’) a chuid oibleagáidí 
faoin GDPR, go háirithe maidir le slándáil próiseála. 
Cuireadh tús leis an bhfiosrúchán mar thoradh ar 
theagmhas slándála a tharla go luath in 2019 nuair a bhí 
pasfhocail úsáideoirí stóráilte go neamhaireach i ngnáth-
théacs ar chórais inmheánacha Facebook. D’eisigh an 
CCS Réamhdhréachtchinneadh chuig Meta Platforms 
Ireland Limited an 21 Nollaig 2022 chun aighneachtaí a 
lorg.

Google Ireland Limited (Google): Real Time Bidding 
(Adtech system)

Baineann an fiosrúchán seo le próiseáil a rinne 
Google i gcomhthéacs oibriú a chórais teicneolaíochta 
fógraíochta tairisceana fíor-ama “Ceannaithe Údaraithe” 
dílseánaigh. Tá comhlíonadh Google lena oibleagáidí 
mar rialaitheoir á scrúdú aige lena n-áirítear maidir 
leis an mbunús dlí a bhfuil Google ag brath air don 
phróiseáil a dhéanann sé, bailiú agus coinneáil sonraí 
pearsanta chomh maith le faisnéis trédhearcachta 
a chuirtear ar fáil d’ábhair sonraí. Amhail an 31 
Nollaig 2022, bhí an CCS ag ardchéim maidir le 
Réamhdhréachtchinneadh a ullmhú.

Twitter: “5 Breaches” 

Baineann an fiosrúchán seo le fiosrúchán ar a toil féin 
maidir le Cuideachta Idirnáisiúnta Twitter (“Twitter 
International Unlimited Company” anois), maidir le 
comhlíonadh na cuideachta le hAirteagail 5, 24, 25, 32 
agus 33 GDPR i gcomhthéacs sraith sáruithe pearsanta. 
curtha in iúl don CCS idir Lúnasa agus Deireadh Fómhair 
2018. Cuireadh tús leis an gcéim cinnteoireachta i mí 
Feabhra 2022 agus tá Réamhdhréacht Chinneadh á 
ullmhú ag an CCS faoi láthair.

Tiktok Technology Limited (Tiktok): data transfers 
from the EU to China

Baineann an fiosrúchán seo le haistrithe Tiktok de 

shonraí pearsanta úsáideoirí a ardáin ón AE go dtí 
an tSín agus an bhfuil Tiktok ag comhlíonadh na 
gceanglas faoi Chuid V den GDPR maidir le haistrithe 
idirnáisiúnta sonraí pearsanta go tríú tíortha. Tá scrúdú 
á dhéanamh ag an bhfiosrúchán freisin an bhfuil 
TikTok ag comhlíonadh a oibleagáidí trédhearcachta 
d’úsáideoirí a mhéid a bhaineann le haistrithe sonraí 
den sórt sin. Cuireadh Ráiteas Saincheisteanna ar 
fáil do Tiktok lena n-aighneachtaí i mí Iúil 2022 inar 
leagadh amach na hábhair fhíorasacha ábhartha agus 
na saincheisteanna lena gcinneadh agus fuarthas 
aighneachtaí ina dhiaidh sin maidir leis an doiciméad 
sin. Tá Réamhdhréachtchinneadh á ullmhú ag an CCS 
faoi láthair.

Yelp Ireland Limited (Yelp)

Baineann an fiosrúchán seo le comhlíonadh Yelp le 
hAirteagail 5, 6, 7 agus 17 den GDPR tar éis roinnt 
gearán a fuair an CCS maidir le próiseáil sonraí 
pearsanta ag Yelp ar a shuíomh Gréasáin. Amhail 
an 31 Nollaig 2022, bhí an CCS ag ullmhú Ráiteas 
Saincheisteanna chun críocha cuireadh a thabhairt do 
Yelp aighneachtaí a dhéanamh

Twitter December 2022

I mí na Nollag 2022, chuir an CCS tús le fiosrúchán 
féindheonach maidir le Twitter International Unlimited 
Company i ndáil le tuairiscí iolracha idirnáisiúnta sna 
meáin, a léirigh go raibh tacar sonraí tiomsaithe amháin 
nó níos mó de shonraí pearsanta úsáideoirí curtha ar 
fáil ar an idirlíon. Tá an Fiosrúchán ar siúl agus tá sé 
ag breithniú cibé ar chomhlíon Twitter International 
Unlimited Company a cuid oibleagáidí, mar rialaitheoir, 
maidir le próiseáil sonraí pearsanta a cuid úsáideoirí nó 
cibé ar comhlíonadh aon fhoráil(í) den GDPR agus/nó 
den Acht, agus/nó go bhfuiltear sáraithe ina leith seo.

Chríochnaigh an CCS níos mó ná 100 cás a bhain le 
gearánaigh aonair trí nós imeachta Comhoibrithe 
AE in 2022

Chomh maith leis na fiosrúcháin mhórscála seo, 
cuireann an CCS cásanna aonair trasteorann i gcrích 
trí nós imeachta Comhoibrithe an AE. In 2022, thug an 
CCS breis agus 100 cás den sórt sin chun críche agus tá 
sampla le fáil ag cás stadair 20.

Is féidir sonraí na gcásanna seo a fháil foilsithe ar chlár 
cásanna Airteagal 60 an EDPB.

Léiríonn an tábla ar na leathanaigh seo a leanas cá háit 
ar taisceadh agóidí i ngach cás mórscála.
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DPC ar Mhórscála Airteagal 60 Dréacht-Chinntí

Twitter WhatsApp Instagram Facebook Facebook 
(NOYB)

Facebook 
(12 

breaches)
Ryanair Groupon Twitter WhatsApp 

(NOYB)
Instagram 

(NOYB)
Meta 

(Transfers) Airbnb Tik Tok Meta 
(Scraping) Oath Airbnb

An Ostair ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Bheilg ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Bhulgáir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Chróit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Chipir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Seicis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Danmhairg ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Eastóin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Fhionlainn ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Fhrainc ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓

An Ghearmáin* ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓

An Ghréig ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Ungáir ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Íoslainn ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Iodáil ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

An Laitvia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lichtinstéin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Liotuáin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lucsamburg ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Málta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Ísiltír ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Pholainn ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Phortaingéil ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Rómáin ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An tSlóvaic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An tSlóivéin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An Spáinn ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

An tSualainn ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sweden ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

*Sa chás seo d’ainmnigh an Ghearmáin an DPA Feidearálach agus gach DPA Lander

✗ Agóid taiscthe ✓ Níor cuireadh aon agóid isteach



35 36

Tuarascáil Bhliantúil 2022 Tuarascáil Bhliantúil 2022

Uimh. Uimh. Thaifid Teideal Cineál caingne agus ionad Dáta an 
Bhreithiúnais/an 
Ordaithe 

1. Uimhir 
Thaifid: 
2018/419 

[2022] IECA 
95

Agnieszka Nowak v An 
Coimisiún um Chosaint 
Sonraí

Achomharc Reachtúil

An Chúirt Achomhairc 

Breithiúnas dar dáta 
an 13 Aibreán 2022 

Ordú dar dáta an 23 
Bealtaine 2022 

Toradh Stádas Reatha 
Tugadh breithiúnas i scríbhinn an 13 Aibreán 2022, rud lenar díbheadh an 
t-achomharc. 

An 9 Nollaig 2016, thug an Coimisiún cinneadh mar fhreagra ar ghearán a rinne 
Agnieszka Nowak in aghaidh a fostóra, á líomhain gur mhainnigh a fostóir an 
iarraidh rochtana a rinne sí a chomhlíonadh go hiomlán laistigh den tréimhse 
ama ábhartha. Chinn an Coimisiún gur chomhlíon an fostóir an iarraidh ach go 
raibh an freagra uaidh mall. 

Rinne Agnieszka Nowak achomharc chuig an gCúirt Chuarda, á áitiú gur bhain 
a fostóir (agus an Coimisiún) míchiall as an iarraidh uaithi. Níor aontaigh an 
Chúirt Chuarda leis sin, agus sheas sí leis an gcinneadh ón gCoimisiún. Tar éis 
achomharc eile a dhéanamh ar phonc dlí, sheas an Ard-Chúirt leis an gcinneadh 
freisin. 

Dhiúltaigh an Chúirt Achomhairc d’achomharc eile ó Agnieszka Nowak ar na 
cúiseanna atá leagtha amach sa bhreithiúnas uaithi an 13 Aibreán 2022, á rá nár 
shainaithin sí aon phonc dlí lena dtabharfaí údar leis an idirghabháil ón gCúirt. 
Dámhadh costais don Choimisiún freisin. 

Níor éirigh le hiarratas a rinne sí ina dhiaidh sin ar chead chun achomharc eile a 
dhéanamh chuig an gCúirt Uachtarach. 

Cuireadh na 
himeachtaí i gcrích.

Uimh. Uimh. Thaifid Teideal Cineál caingne agus ionad Dáta an 
Bhreithiúnais/an 
Ordaithe 

2. 2021/CA005 Ellen Thorsch v 
An Coimisiún um 
Chosaint Sonraí agus 
An Coimisiún um 
Chaidreamh san Áit 
Oibre 

Achomharc Reachtúil

Cúirt Chuarda Cheatharlach

Ordú dar dáta an 31 
Márta 2022

Toradh Stádas Reatha 
Rinne Ellen Thorsch gearán leis an gCoimisiún, á líomhain gur mhainnigh 
an Binse Comhionannais iarraidh rochtana a chomhlíonadh laistigh den 
tréimhse ama cheadaithe. Rinne sí líomhain eile ansin á rá go ndearna an 
Binse Comhionannais a sonraí pearsanta a fhoilsiú go míchuí ar líne agus, mar 
thoradh ar mhodh an fhoilsithe, gur aistríodh a sonraí go neamhdhleathach 
chuig áit lasmuigh den Stát. 

Thug an Coimisiún cinneadh inar sheas sé leis an ngearán ó Ellen Thorsch, a 
mhéid a mhainnigh an Binse Comhionannais freagra a thabhairt don iarraidh 
rochtana uaithi laistigh den tréimhse ama ábhartha. Dhiúltaigh sé do na forais 
eile leis an ngearán, áfach. 

Rinne sí achomharc chuig an gCúirt Chuarda ansin i leith na bponcanna ar ar 
diúltaíodh don ghearán uaithi. 

Le hOrdú a rinneadh an 31 Márta 2022, dhíbh an Chúirt Chuarda an 
t-achomharc ar an mbonn go raibh cosc ama ar an achomharc, toisc gur 
mhainnigh Ellen Thorsch an t-achomharc uaithi a chomhdú laistigh den 
tréimhse ábhartha 21 lá. Dhearbhaigh an Chúirt freisin nach raibh aon dlínse 
aici chun an tréimhse 21 lá a bhí i gceist a fhadú. 

Cuireadh na 
himeachtaí i gcrích.

Uimh. Uimh. Thaifid Teideal Cineál caingne agus ionad Dáta an 
Bhreithiúnais/an 
Ordaithe 

3. Uimh. Thaifid 
2021/00340

An Stiúrthóir um 
Fhorfheidhmiú 
Corparáideach v An 
Coimisiún um Chosaint 
Sonraí agus duine eile

An Chúirt Chuarda (Baile Átha 
Cliath

1 Aibreán 2022

Toradh Stádas Reatha 
An 14 Eanáir 2021, thug an Coimisiún cinneadh lenar seasadh le gearán a 
fuarthas ó ábhar sonraí in aghaidh Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú 
Corparáideach, á chinneadh go raibh dul amú ar an Oifig nuair a dhiúltaigh sí do 
rochtain a thabhairt don ábhar sonraí ar shonraí pearsanta áirithe dá chuid mar 
fhreagra ar iarraidh rochtana. 

Rinne Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach achomharc in 
aghaidh an chinnidh chuig an gCúirt Chuarda. 

I mbreithiúnas i scríbhinn dar dáta an 1 Aibreán 2022, cheadaigh an Chúirt cuid 
den achomharc ar an mbonn nár chuir an Coimisiún nósanna imeachta córa i 
bhfeidhm agus é ag teacht ar an gcinneadh uaidh. Rud sonrach, chinn an Chúirt, 
agus an cinneadh críochnaitheach á thabhairt aige, nár thug an Coimisiún fógra 
cóir d’Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach faoi leasuithe áirithe 
a rinne sé ar dhréachtleagan den chinneadh a comhroinneadh roimhe sin leis 
na páirtithe. Cuireadh an gearán ar ais chuig an gCoimisiún ionas go bhféadfadh 
sé tuilleadh aighneachtaí a fháil ó na páirtithe i ndáil leis na leasuithe a bhí i 
gceist agus cinneadh athbhreithnithe a ullmhú ansin chun aird a thabhairt ar an 
gcéanna.  

Cuireadh na 
himeachtaí i gcrích.

dlí
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Uimh. Uimh. Thaifid Teideal Cineál caingne agus ionad Dáta an 
Bhreithiúnais/an 
Ordaithe 

4. 2019/008215 David Fox v An 
Coimisinéir Cosanta 
Sonraí 

Achomharc Reachtúil 

Cúirt Chuarda Bhaile Átha 
Cliath  

25 Aibreán 2022 

Toradh Stádas Reatha 
An 14 Samhain 2019, thug an Coimisiún cinneadh i ndáil le gearán a rinne an 
tUas. Fox in aghaidh Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann. De na seacht bponc a 
chuir an tUas. Fox in iúl sa ghearán uaidh, sheas an Coimisiún le ceithre cinn 
agus dhiúltaigh sé do thrí cinn. 

Rinne an tUas. Fox achomharc ansin in aghaidh an chinnidh ón gCoimisiún 
diúltú do thrí cinn de na poncanna a bhí leagtha amach sa ghearán uaidh, ba 
iad sin: (a) cé acu a bhí nó nach raibh údar ag Gailearaí Náisiúnta na hÉireann le 
trealamh TCI a shuiteáil sa Ghailearaí, bunaithe ar leasanna áirithe ar shainaithin 
an Gailearaí iad; (b) cé acu a bhí nó nach raibh sé dleathach bearta áirithe eile 
slándála TF a úsáid; agus (c) cé acu a chomhlíon nó nár chomhlíon an Gailearaí 
iarraidh rochtana a fuarthas ón Uas. Fox. 

I mbreithiúnas i scríbhinn a tugadh an 25 Aibreán 2022, dhiúltaigh an Chúirt 
Chuarda don achomharc. Chinn sí, bunaithe ar an bpróiseas breithniúcháin ina 
iomláine, go ndearna an Coimisiún breithniú cóir iomlán ar na heilimintí uile den 
ghearán agus gur tháinig sé ar chinneadh a bhí loighciúil agus iomchuí, agus aird 
á tabhairt ar an dlí sa réimse seo. 

Dámhadh costais don Choimisiún freisin. 

Rinne an tUas. Fox 
achomharc eile (ar 
phonc dlí) chuig an 
Ard-Chúirt. 

Uimh. Uimh. Thaifid Teideal Cineál caingne agus ionad Dáta an 
Bhreithiúnais/an 
Ordaithe 

5. 2019/03674 Aimee Scott v An 
Coimisinéir Cosanta 
Sonraí 

Achomharc Reachtúil

Cúirt Chuarda Bhaile Átha 
Cliath 

Breithiúnas: 4 
Bealtaine 2022

Ordú Costas: 18 
Bealtaine 2022

Toradh Stádas Reatha
Chuir Aimee Scott gearán faoi bhráid an Choimisiúin, á líomhain gur mhainnigh a 
fostóir an iarraidh rochtana uaithi a chomhlíonadh, á áitiú nach raibh an fostóir 
i dteideal a bheith ag brath ar an bpribhléid ghairmiúil dlí a mhaígh sé chun 
sonraí pearsanta a shiarchoinneáil óna n-eisiúint mar fhreagra ar an iarraidh 
rochtana uaithi. 

I gcinneadh dar dáta an 20 Bealtaine 2019, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid 
go raibh an fostóir i dteideal a bheith ag brath ar an bpribhléid a mhaígh sé. 
Rinne Aimee Scott achomharc in aghaidh an chinnidh sin chuig an gCúirt 
Chuarda. 

I mbreithiúnas i scríbhinn a tugadh an 4 Bealtaine 2022, dhiúltaigh an Chúirt 
Chuarda don achomharc. Ghlac sí leis an seasamh ón gCoimisiún gur leag an 
fostóir amach an argóint uaidh i ndáil leis an teidlíocht mhaíte chun a bheith ag 
brath ar phribhléid gan na sonraí pearsanta a eisiúint, ar shonraí iad ba ghá a 
eisiúint ar shlí eile mar fhreagra ar an iarraidh rochtana ó Aimee Scott. 

Ní dhearnadh aon ordú maidir le costais.  

Rinne Aimee Scott 
achomharc (ar 
phonc dlí) chuig an 
Ard-Chúirt

Uimh. Uimh. Thaifid Teideal Cineál caingne agus ionad Dáta an 
Bhreithiúnais/an 
Ordaithe 

6. 2020/123 An Coimisinéir Cosanta 
Sonraí v Cormac 
Doolin agus Ospís 
agus Seirbhísí Cúraim 
Mhuire (Fógrapháirtí)

Achomharc Reachtúil

An Chúirt Achomhairc

Breithiúnas: 24 
Bealtaine 2022

Toradh Stádas Reatha
I mbreithiúnas i scríbhinn dar dáta an 24 Bealtaine 2022, dhíbh an Chúirt 
Achomhairc achomharc ón gCoimisiún in aghaidh breithiúnas agus ordú a thug 
an Ard-Chúirt tráth níos luaithe.

Téann na himeachtaí siar go gearán a rinne an tUas. Doolin leis an gCoimisiún, 
á líomhain gur bhain a fhostóir drochúsáid as sonraí pearsanta a bailíodh le 
ceamara slándála ar áitreabh a fhostóra, ar shonraí iad a úsáideadh i ngníomh 
araíonachta ina dhiaidh sin.  

Níor sheas an Coimisiún leis an ngearán ón Uas. Doolin, á chinneadh nár 
próiseáladh na sonraí a bhí i gceist ar bhealach nach raibh ag luí leis an gcuspóir 
ar lena aghaidh a bailíodh é. 

Rinne an tUas. Doolin achomharc in aghaidh an chinnidh ón gCoimisiún chuig an 
gCúirt Chuarda.  Sheas an Chúirt Chuarda leis an gcinneadh. 

Rinne an tUas. Doolin achomharc eile chuig an Ard-Chúirt ar phonc dlí. D’éirigh 
leis an achomharc sin. Níor aontaigh an Ard-Chúirt leis an anailís ón gCoimisiún, 
á chinneadh (tríd is tríd) go ndearna fostóir an Uas. Doolin a shonraí a phróiseáil 
le haghaidh cuspóir nárbh ionann é agus an cuspóir ar lena aghaidh a bailíodh 
ar dtús é agus nach raibh an dara cuspóir ag luí leis an gcéad cheann.  

Tar éis achomharc eile, d’aontaigh an Chúirt Achomhairc leis an anailís ón Ard-
Chúirt. Dhíbh sí an t-achomharc ón gCoimisiún agus dhámh sí costais don Uas. 
Doolin.

Cuireadh na 
himeachtaí i gcrích.
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Uimh. Uimh. Thaifid Teideal Cineál caingne agus ionad Dáta an 
Bhreithiúnais/an 
Ordaithe 

7. 2021/04468 Aimee Scott v An 
Coimisinéir Cosanta 
Sonraí 

Achomharc Reachtúil

Cúirt Chuarda Bhaile Átha 
Cliath

17 Samhain 2022

Níor pléadh le 
costais go fóill 

Toradh Stádas Reatha
Rinne Aimee Scott gearán leis an gCoimisiún, á líomhain go ndearna abhcóide 
próiseáil neamhdhleathach ar a sonraí pearsanta le linn dó a sheiceáil cé acu a 
d’fhéadfadh nó nach bhféadfadh aon choinbhleachtaí leasa a bheith ann sular 
ghlac sé le treoracha chun gníomhú i gcás ar son a hiarfhostóra. 

Thug an Coimisiún cinneadh mar fhreagra ar an ngearán an 2 Meán Fómhair 
2022. Chinn an Coimisiún gurbh amhlaidh, bunaithe ar na fíorais, nach raibh 
aon fheidhm ar bith ag an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí sa 
chás seo ar an bhforas nach raibh sonraí pearsanta Aimee Scott ina n-ábhar 
ach do nochtadh ó bhéal. Gan dochar don phonc sin, chinn an Coimisiún gurbh 
amhlaidh, fiú amháin i gcás go raibh feidhm ag an Rialachán Ginearálta, nach 
bhféadfaí seasamh leis an ngearán toisc go ndearnadh próiseáil dhleathach 
ar shonraí pearsanta Aimee Scott, trí thagairt do na leasanna dlisteanacha a 
sainaithníodh a bheith bainteach leis an gcás.   

I mbreithiúnas i scríbhinn a tugadh an 17 Samhain 2022, dhíbh an Chúirt 
Chuarda an t-achomharc a rinne Aimee Scott in aghaidh an chinnidh ón 
gCoimisiún. 

Rinne Aimee Scott 
achomharc chuig an 
Ard-Chúirt.

Uimh. Uimh. Thaifid Teideal Cineál caingne agus ionad Dáta an 
Bhreithiúnais/an 
Ordaithe 

8. [2022] IEHC 
532 [2020 
Uimh. 707 
J.R.] [2020 
Uimh. 146 
COM]

Maximilian Schrems 
v An Coimisiún um 
Chosaint Sonraí 

(Fógrapháirtí – 
Facebook Ireland 
Limited) 

An Ard-Chúirt (Tráchtála) 29 Meán Fómhair 
2022

Toradh Stádas Reatha
An 16 Iúil 2020, thug Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh breithiúnas i 
gCás C-311/18, An Coimisiún um Chosaint Sonraí v Facebook Ireland Ltd agus 
Maximilian Schrems, rud ina ndearna sí roinnt cinntí i ndáil lena leordhóthanaí 
atá na cosaintí atá ar fáil do shaoránaigh Eorpacha sna Stáit Aontaithe i gcás 
go n-aistrítear a sonraí ón Aontas Eorpach chuig na Stáit Aontaithe. Dar leis an 
mbreithiúnas, níor chomhlíon sásra na Scéithe Príobháideachais faoina raibh 
aistrithe áirithe idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe á ndéanamh dlí 
an Aontais Eorpaigh agus, dá bhrí sin, ba cheart an sásra a chealú. 

Ina dhiaidh sin, d’oscail an Coimisiún fiosrúchán chun breithniú a dhéanamh ar 
a dhleathaí atá na haistrithe sonraí a dhéanann Facebook Ireland Limited san 
Aontas Eorpach chuig Facebook Inc., a próiseálaí sna Stáit Aontaithe. Sholáthair 
sé Réamh-Dhréachtchinneadh an 28 Lúnasa 2020. 

D’fhreagair Facebook Ireland Limited don Réamh-Dhréachtchinneadh trí 
imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh a thionscnamh, rud inar cuireadh in 
aghaidh an chinnidh ón gCoimisiún an fiosrúchán a oscailt agus in aghaidh na 
nósanna imeachta a ghlac an Coimisiún ina leith sin. 

Mar aon le dul i bpáirt le himeachtaí Facebook, thionscain Max Schrems a 
imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh féin in aghaidh an fhiosrúcháin ón 
gCoimisiún ar aistrithe Facebook idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe. 

I mbreithiúnas a thug sí an 14 Bealtaine 2021, dhíbh an Ard-Chúirt na hagóidí ó 
Facebook in aghaidh an fhiosrúcháin ón gCoimisiún. Rinneadh orduithe áirithe 
le toiliú ina dhiaidh sin an 20 Bealtaine 2021, lenar áiríodh ordú á rá go n-íocfadh 
FBI 90% de chostais an Choimisiúin i leith imeachtaí Facebook agus go n-íocfadh 
sé na costais uile a thabhaigh an tUas. Schrems i leith na n-imeachtaí sin. 

Rinneadh na himeachtaí (ar leith) a thionscain an tUas. Schrems a réiteach tráth 
níos luaithe ar théarmaí a aontaíodh idir na páirtithe. Rud eisceachtúil, ní raibh 
na páirtithe in ann teacht ar chomhaontú ar chostais na n-imeachtaí. 

I mbreithiúnas leantach a thug an Ard-Chúirt an 29 Meán Fómhair 2022, chinn 
an Chúirt gur cheart don Choimisiún 80% de chostais an Uas. Schrems i leith a 
imeachtaí féin a íoc. 

D’asbhain an Chúirt 20% de na costais mar gheall ar an bhfíoras nár shaothraigh 
an tUas. Schrems ar deireadh an t-éileamh uaidh ar ordú lena gcuirfí an 
fiosrúchán ón gCoimisiún ar neamhní ná an t-éileamh uaidh ar fhaoisimh 
(choimhdeacha) eile dar tagraíodh ina chás. 

Cuireadh na 
himeachtaí i gcrích.

An Coimisinéir Helen Dixon (DPC) agus an Leas-Choimisinéir Graham Doyle (DPC) i dteagmháil le hAmbasadóirí uile an AE 
chun Éire arna hóstáil ag Ambasadóir na Fraince go hÉirinn H. E. Vincent Guerend.
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Uimh. Uimh. Thaifid Teideal Cineál caingne agus ionad Dáta an 
Bhreithiúnais/an 
Ordaithe 

9. Achomharc 
Uimh. 
2022/47

Gerardine Scanlan v 
Paul Gilligan, Maurice 
Collins, Joe Jeffers, 
Shane O’Brien, Fiona 
O’Beirne, Grant 
Thornton Corporate 
Finance Limited, Aidan 
Connaughton, Éire, An 
tArd-Aighne agus An 
Coimisinéir Cosanta 
Sonraí

An Chúirt Achomhairc 25 Samhain 2022

Toradh Stádas Reatha
I mbreithiúnas i scríbhinn an 21 Nollaig 2021, chaith an Ard-Chúirt amach 
imeachtaí a thionscain Gerardine Scanlan in aghaidh roinnt páirtithe éagsúla 
ar an bhforas gurbh ionann na himeachtaí agus drochúsáid próisis; dheonaigh 
an Chúirt Ordú Isaac Wunder freisin, rud lenar cuireadh toirmisc ar Gerardine 
Scanlan imeachtaí eile a eisiúint in aghaidh cosantóirí áirithe gan cead a fháil ón 
gCúirt ar dtús. 

Rinne sí achomharc chuig an gCúirt Achomhairc in aghaidh an bhreithiúnais ón 
Ard-Chúirt. 

I mbreithiúnas an 25 Samhain 2022, sheas an Chúirt Achomhairc leis an 
mbreithiúnas a thug an Ard-Chúirt tráth níos luaithe. 

Rud sonrach, chinn an Chúirt Achomhairc go raibh an Breitheamh trialach den 
Ard-Chúirt i dteideal a chinneadh go raibh sé cinnte go mainneodh na héilimh 
ón ngearánaí in aghaidh an Choimisiúin agus, dá bhrí sin, gurbh ionann iad agus 
drochúsáid phróiseas na Cúirte. 

Cuireadh na 
himeachtaí i gcrích.

MaoirseaCht  

Cuireann caidreamh le heagraíochtaí earnála poiblí 
agus earnála príobháidí, leis an lucht déanta beartas 
agus le reachtóirí ar chumas an Choimisiúin tuiscint 
a ghnóthú ar na dóigheanna ina bhfuil sonraí 
pearsanta á bpróiseáil ag rialaitheoirí sonraí agus ag 
próiseálaithe sonraí, agus cuireann sé ar chumas an 
Choimisiúin ábhair imní cosanta sonraí a shainaithint 
go réamhghníomhach ar ardleibhéal agus, i gcás táirgí 
nó seirbhísí nua, a chinntiú go bhfuil eagraíochtaí ar an 
eolas faoi na hoibleagáidí comhlíonta atá orthu agus faoi 
aon fhadhbanna féideartha atá ann sula dtosaíonn siad 
ar shonraí pearsanta a phróiseáil. 

Is é an aidhm atá le caidreamh maoirseachta ná 
treoir a thairiscint do gheallsealbhóirí agus naisc 
réamhghníomhacha a dhéanamh mar rialálaí a bhfuil 
láithreacht infheicthe aige, á chinntiú go seastar leis 
na cearta cosanta sonraí atá ag úsáideoirí seirbhíse. 
Sa chomhthéacs sin, cuireann an Coimisiún cumarsáid 
oscailte thráthrialta chun cinn leis na geallsealbhóirí 
sin, a bhfuil eagraíochtaí ar áireamh leo, agus féachann 
sé leis an gcumarsáid sin a choinneáil ar bun. Ar an 
mbealach sin, troideann an Coimisiún ar son cearta 
daoine aonair trí sháruithe féideartha a mhaolú sula 
dtarlaíonn siad. Chomh maith leis sin, éascaíonn an 
fheidhm Maoirseachta freagairt phras ón gCoimisiún, i 
gcás gur cuí, d’ábhair imní cosanta sonraí de réir mar a 
thagann siad chun cinn.

Tá an fheidhm Maoirseachta ina cuid thábhachtach 
den chreat rialála, ós rud é gurb é an toradh atá ar a 
chinntiú go n-úsáidtear an dea-chleachtas ag céimeanna 
pleanála tionscadail ná torthaí níos fearr d’ábhair 
sonraí agus gá níos lú a bheith ag an gCoimisiún 
le gníomhaíocht ex post atá dian ar acmhainní a 
dhéanamh. Mar sin féin, más rud é, le linn caidreamh 
leis an bhfeidhm Maoirseachta, go bhfuil an chuma air 
gur gá don Choimisiún gníomhaíocht forfheidhmiúcháin 
a dhéanamh in aghaidh eagraíocht ar leith, níl aon chosc 

ar an gCoimisiún gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh 
sna himthosca sin. 

 
 
Fuair an Coimisiún 322 iarraidh comhairliúcháin sa 
bhliain 2022. Tá an miondealú earnála mar a leanas:

Earnáil # %

An Earnáil 
Phríobháideach 131 41%

An Earnáil Phoiblí 135 42%

An Earnáil 
Teicneolaíochta 
Ilnáisiúnta

7 2%

An Earnáil Sláinte 34 11%

An Earnáil 
Dheonach/Carthanas 7 2%

Earnáil 
Fhorfheidhmiú an Dlí 8 2

Iomlán 322

maoirseacht 
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CoMhairliúChán ar reaChtaíoCht 

Thug an Coimisiún treoir agus barúlacha maidir le 30 
beart reachtacha bheartaithe sa bhliain 2022. Le linn dó 
déanamh amhlaidh, féachann an Coimisiún le cosaint 
sonraí trí dhearadh agus seasamh le cearta cosanta 
sonraí a chur chun cinn laistigh den reachtaíocht i gcás 
go bhféadfadh próiseáil sonraí pearsanta teacht aisti.

Sa bhliain 2022, bhí na nithe seo a leanas ar roinnt 
de na bearta reachtacha ar ghlac an Coimisiún páirt i 
gcomhairliúchán ina leith:

• An Bille um an Dlí Sibhialta (Forálacha 
Ilghnéitheacha), 2022, ar a dtugtar Bille Omnibus na 
Géarchéime Úcránaí

• An Bille um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta 
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2022

• An tAcht Cumarsáide (Sonraí a Choimeád) (Leasú), 
2022

• An Bille um Rialáil Cearrbhachais, 2022

• Bille an Gharda Síochána (Feistí Taifeadta)

• An Bille um Brústocaireacht a Rialáil (Leasú), 2022

• An Bille Rialtais Áitiúil (Cumhachtaí Faireachais i 
nDáil le Cionta Áirithe), 2021

• An Bille Ceartais Choiriúil (Cionta Gnéasacha agus 
Gáinneáil ar Dhaoine), 2022

• An Bille um Shábháilteacht Foirgníochta (Ceadúnú), 
2022

• An Bille Cumarsáide (Sonraí a Choimeád) (Leasú), 
2022

• An Roinn Sláinte – An Bille um Fhíochán Daonna 
(Trasphlandú, Scrúdú Iarbháis, Scrúdú Anatamaíoch 
agus Taispeáint Phoiblí), 2022

• An Bille um Scéim Íocaíochta na bhForas 
Máithreacha agus Naíonán, 2022

• An Bille Sláinte (Foirceannadh Seirbhísí Toirchis 
(Criosanna Rochtana Sábháilte)), 2022

• Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Sciúradh Airgid agus 
Maoiniú Sceimhlitheoireachta: Faisnéis Airgeadais 
agus Faisnéis Eile a Úsáid), 2022

• Cuid 22B (Cáin ar Thithe Folmha) den Acht 
Comhdhlúite Cánacha, 1997 

• Scéim Shealadach Tacaíochta Fuinnimh do 
Ghnólachtaí (TBESS)

• Creidmheas Cánach Cíosa

• An tAcht um Bearta Éigeandála maidir le Costais 
Leictreachais (Cuntais Leictreachais Tí) agus 
Forálacha Ilghnéitheacha, 2022 

• Na Rialacháin um Thiománaithe Míchumasaithe 
agus Paisinéirí Míchumasaithe (Scéim Deontais 
Bhreosla) (2021/22)

• An tAcht fá Chomhaontuithe um Scéimeanna 

Ráthaíochta Iasachta (Corparáid Baincéireachta 
Straitéiseach na hÉireann), 2021

Chomh maith leis sin, chuidigh an Coimisiún leis an 
gComhchoiste Oireachtais um Dhlí agus Ceart mar chuid 
den phlé ar Scéim Ghinearálta an Bhille Cumarsáide 
(Sonraí a Choimeád) (Leasú), 2022.

Thug an Coimisiún 
treoir agus 

barúlacha maidir 
le 

30 
beart reachtacha 

bheartaithe

faighte

322 
comhairliúchán

iarratais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
an earnáil phoiBlí, an earnáil sláinte agus an 
earnáil DheonaCh

Sonraí Pleanála a Fhoilsiú ar Líne  

Le linn na bliana 2022, rinne an Coimisiún caidreamh le 
roinnt geallsealbhóirí éagsúla chun teacht ar réiteach 
ar na fadhbanna a eascraíonn as sonraí pearsanta 
a sholáthraítear d’údaráis áitiúla le linn an phróisis 
pleanála a fhoilsiú ar líne. 

Aithníonn an Coimisiún go bhfuil ríthábhacht ag baint 
le trédhearcacht maidir le sláine an phróisis pleanála 
agus maidir le hiontaoibh agus muinín an phobail a 
chothabháil as an obair a dhéanann údaráis phleanála. 
Ní mór an ceanglas atá ann faisnéis a fhoilsiú maidir 
le hiarratais phleanála a chothromú, áfach, leis na 
hábhair imní dhlisteanacha atá ag daoine aonair ó 
thaobh príobháideachta de agus leis na cearta cosanta 
sonraí atá acu. Is féidir le hábhair imní ar leith teacht 
chun cinn, mar shampla, i gcás go gcuireann iarratasóirí 
sonraí pearsanta catagóire speisialta a bhaineann le baill 
teaghlaigh – leanaí agus aosaigh shoghonta ina measc 
– isteach chun tacú leis an iarratas pleanála uathu. Is 
féidir le hiarratasóirí pleanála, agus leo sin a dhéanann 
aighneachtaí i ndáil le hiarratais, faisnéis a bhaineann le 
tríú páirtithe a sholáthar gan fhios dóibh ó am go chéile 
freisin.

Chuaigh an Coimisiún i dteagmháil leis an Líonra 
Oifigeach Cosanta Sonraí Údaráis Áitiúil, leis an 
nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil agus leis 
an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 
agus, ag obair dóibh le chéile, d’fhorbair siad tacar 
prionsabal do bheartais atá le cur chun feidhme chun 
a chinntiú, nuair a fhoilsítear ábhar pleanála ar líne, 
go mbaintear cothromaíocht chuí amach idir ceanglais 
trédhearcachta an phróisis pleanála agus na cearta 
cosanta sonraí atá ag daoine aonair. Cinnteofar leis 

na beartais sin nach ndéanfar sonraí atá iomarcach 
nó neamhábhartha a fhoilsiú go míchuí, go háirithe 
faisnéis a bhaineann le sláinte daoine agus sonraí 
leanaí. Beidh deis ag iarratasóirí a iarraidh go ndéanfaí 
athbhreithniú ar a sonraí tar éis iad a fhoilsiú freisin, 
agus aird á tabhairt ar a n-imthosca féin. Ar mhaithe 
le trédhearcacht sa phróiseas pleanála, beidh sé 
riachtanach i gcónaí eilimintí áirithe de shonraí 
pearsanta a chur ar fáil don phobal. Tá sé tábhachtach 
go míneofaí é sin ar shlí shoiléir intuigthe d’iarratasóirí 
pleanála.

De réir mar a bhogann an próiseas pleanála i dtreo 
samhail náisiúnta ríomh-Phleanála, leanfaidh an 
Coimisiún le caidreamh a dhéanamh le geallsealbhóirí 
chun a chinntiú go ndéanfar breithniú cuí ar impleachtaí 
cosanta sonraí.

Comhoibriú na Gníomhaireachta Tithíochta ar an 
treoir do chuideachtaí bainistíochta úinéirí

Sa bhliain 2022, d’fhoilsigh an Coimisiún treoir 
mhionsonraithe maidir le Breithniúcháin Chosanta 
Sonraí a Bhaineann le Forbairtí Ilaonad agus le 
Cuideachtaí Bainistíochta Úinéirí, tar éis caidreamh 
comhoibríoch fairsing a dhéanamh leis an 
nGníomhaireacht Tithíochta.

Le tamall maith anuas, shainaithin an Coimisiún agus 
an Ghníomhaireacht Tithíochta araon an earnáil 
cuideachtaí bainistíochta úinéirí mar fhoinse thráthrialta 
ceisteanna cosanta sonraí a bhaineann le roinnt 
réimsí. Samplaí díobh sin is ea rochtain ar shonraí a 
shealbhaítear ar an gclár comhaltaí cuideachta agus ar 
shonraí pearsanta tionóntaí, agus úsáid na sonraí sin, 
agus an úsáid a bhaintear as TCI i gcomhlimistéir. Tá 
rannpháirtíocht le cuideachtaí bainistíochta úinéirí ina 
cuid shíormhéadaitheach de thírdhreach tithíochta na 
hÉireann, áit a bhfuil méid suntasach próiseála sonraí 
idir cónaitheoirí (úinéirí-áititheoirí agus tionóntaí), tiarnaí 
talún agus gníomhairí bainistíochta réadmhaoine i gceist 
le gníomhaíochtaí na hearnála. 

Ba é an treoirdhoiciméad an toradh a bhí ar chaidreamh 
dearfach idir an Coimisiún agus comhlacht reachtúil 
eile (an Ghníomhaireacht Tithíochta), ar lena linn a 
comhcheanglaíodh eolas atá sonrach don earnáil agus 
cur i bhfeidhm na bprionsabal um chosaint sonraí 
chun réiteach a tháirgeadh ar réimse sainaitheanta 
fadhbanna. Ar aon dul leis na gealltanais a thug an 
Coimisiún faoina Straitéis Rialála 2022-2027 chun 
feasacht ar chosaint sonraí a chur chun cinn, chun tacú 
le heagraíochtaí agus chun comhlíonadh a bhrú chun 
cinn, leanfaidh an Coimisiún le dul sa tóir ar dheiseanna 
chun obair i gcomhar le comhlachtaí reachtúla eile agus 
le grúpaí ionadaíocha earnála chun treoir spriocdhírithe 
ábhartha a fhorbairt. 

Cumhdach Aosach agus Cosaint Sonraí  

Gealltar i Straitéis Rialála an Choimisiúin 2022-2027 tús 
áite a thabhairt do chosaint leanaí agus do chosaint 
grúpaí soghonta eile.

Mar chuid den sprioc straitéiseach sin, chuir an 
Coimisiún tús sa bhliain 2022 le próiseas um chaidreamh 
le geallsealbhóirí chun na hábhair imní cosanta 
sonraí a thagann chun cinn i gcomhthéacs cumhdach 

aosach a phlé. Sa chéad snáithe den díospóireacht sin, 
tugadh aghaidh ar leith ar an dóigh a bpróiseáiltear 
sonraí pearsanta íogaire agus faisnéis a bhaineann le 
haosaigh a chónaíonn i suíomhanna cúram cónaithe. 
I measc na n-ábhar imní ar féidir leo teacht chun cinn 
sa chomhthéacs seo, agus ar féidir le gníomhartha 
cumhdaigh inar gá sonraí pearsanta a phróiseáil 
a bheith i gceist leo, tá líomhaintí faoi iompraíocht 
mhíchuí, nó faoi iompraíocht a d’fhéadfadh bheith 
neamhdhleathach, ar an láithreán agus drochamhras 
go bhfuil tríú páirtithe ag baint drochúsáid airgeadais 
as cónaitheoirí nó go bhfuil cónaitheoirí faoi rialú 
comhéigneach ag tríú páirtithe. Is féidir le ceisteanna 
maidir le comhroinnt faisnéise le baill teaghlaigh na 
gcónaitheoirí teacht chun cinn sna comhthéacsanna seo 
freisin. 

Is é an aidhm atá le caidreamh an Choimisiúin le 
geallsealbhóirí san earnáil seo ná soiléire agus 
cinnteacht a thabhairt d’eagraíochtaí cumhdaigh aosach 
i ndáil leis na hoibleagáidí cosanta sonraí atá orthu, 
go háirithe agus iad ag plé le cora íogaire. D’eisigh an 
Coimisiún roinnt treorach chuig na geallsealbhóirí 
cheana féin maidir le próiseáil a dhéanamh ar fhaisnéis 
an-íogair a thagann chun cinn i gcora áirithe, lenar 
áiríodh treoir maidir le conas iarrataí ar fhaisnéis a 
fhaightear ó bhaill teaghlaigh a bhfuil imní orthu a 
láimhseáil. 

Is é an aidhm fhoriomlán atá ag an gCoimisiún cur 
chuige comhsheasmhach i leith cosaint sonraí a chothú 
ar fud na hearnála i gcoitinne, comhionannas a chur 
chun cinn, idirdhealú a chosc, agus a chinntiú go 
ndéantar breithniú cuí ar na cearta cosanta sonraí atá 
ag grúpaí soghonta. Leanfar ar aghaidh leis an bpróiseas 
sin um chaidreamh comhairleach sa bhliain 2023, ar 
lena linn a fhéachfar ar réitigh bhreise ar fhadhbanna 
sainaitheanta earnála. Áireofar leo sin, mar shampla, 
treoir a fhoilsiú. Is féidir go bhforbrófar cóid iompair 
freisin.  

an earnáil phoiBlí, forfheiDhMiú an Dlí agus 
CoiMirCe shóisialaCh

Scéim TCI de chuid Údaráis Áitiúil

Go luath sa bhliain 2022, fuair an Coimisiún Measúnú 
Tionchair ar Chosaint Sonraí ó údarás áitiúil a bhí ag 
iarraidh scéim fhairsing chathairbhunaithe teilifíse 
ciorcaid iata (TCI) pobail a chur chun feidhme. 
Teicneolaíocht shofaisticiúil atá sna ceamaraí a bhí le 
húsáid, agus tá feidhmeanna Peanála agus Claonta, 
feidhmeanna Súmála agus feidhmeanna ‘cliste’ eile acu. 
Bhí sé beartaithe ag an údarás áitiúil na ceamaraí sin a 
úsáid chun faireachas 24 huaire an chloig, seacht lá sa 
tseachtain a dhéanamh i limistéir áirithe ardchoireachta. 

Bhí na ceamaraí le suí i spásanna poiblí oscailte den 
chuid is mó. Bhí roinnt de na ceamaraí le suí, áfach, in 
áiteanna a bhféadfadh siad íomhánna a ghabháil ó na 
fuinneoga thuas staighre de theaghaisí príobháideacha. 

Chuir an Coimisiún roinnt ábhar imní in iúl faoin 
bpróiseáil bheartaithe sonraí sin, go háirithe faoin 
údar a bhí leis an bhfaireachas 24 huaire sa lá, seacht 
lá sa tseachtain agus faoina fhiafraithí atá roinnt 
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Apple Maps

Sa bhliain 2022, leanadh ar aghaidh le caidreamh a 
dhéanamh le Apple maidir leis an dóigh a mbailítear 
sonraí do Apple Maps. Tar éis athbhreithniú a 
dhéanamh ar phróisis bhailiúcháin Apple, agus go 
háirithe ar an dóigh a gcoinnítear íomhánna soiléire 
a ghabhtar chun tacú leis an ngné “Look Around”, 
d’fhiafraigh an Coimisiún cén fáth a raibh sonraí loma 
á gcoinneáil ar feadh 18 mí ó dháta foilsithe na radharc 
nuashonraithe sráide. Dheimhnigh Apple ansin go 
laghdófaí an tréimhse choinneála go 12 mhí. Rinneadh 
suíomh Gréasáin íomhánna Apple Maps agus a 
bheartais do gach tír AE/LEE a nuashonrú ansin chun an 
tréimhse choinneála 12 mhí a léiriú. 

Meta Emotional Health Hub

Chuir an Coimisiún a chaidreamh le Meta ar an 
Emotional Health Hub i gcrích sa bhliain 2022. Is é atá 
san Emotional Health Hub ná bailiúchán acmhainní 
a bhaineann le topaicí éagsúla meabhairshláinte, ar 
acmhainní iad a thagann go príomha ó thríú páirtithe 
(eagraíochtaí neamhrialtasacha, an Eagraíocht 
Dhomhanda Sláinte, carthanais, etc.). Is féidir le 
húsáideoirí Facebook agus le daoine eile araon na 
hacmhainní sin a rochtain, naisc a leanúint chuig 
suíomhanna tríú páirtí, agus an Emotional Health Hub a 
úsáid chun teachtaireacht a sheoladh chuig teagmhálaí 
ar Facebook chun labhairt faoi na fadhbanna atá acu. 

Bailíonn Meta faisnéis éagsúil, lena n-áirítear an t-am 
a chaitheann úsáideoir ar an Emotional Health Hub, 
an t-am a chaitear ar gach acmhainn laistigh de, an 
líon cliceanna ar gach acmhainn, cé na hacmhainní 
a gcliceálann úsáideoir orthu, láthair an úsáideora, 
agus sonraí a bhaineann le teideal na hacmhainne a 
bhfuiltear ag cliceáil uirthi. 

Tar éis sainaithint a dhéanamh ar roinnt ábhar imní 
a bhaineann le trédhearcacht, rinne an Coimisiún 
roinnt moltaí do Meta chun trédhearcacht a fheabhsú 
d’úsáideoirí, go háirithe maidir le críocha próiseála. 

Rinne Meta roinnt nuashonruithe ar an Emotional 
Health Hub ansin. Áiríodh leo sin an t-alt mínitheach sa 
Rannán Cabhrach a chur in áit níos feiceálaí agus níos 
so-rochtana laistigh den Emotional Health Hub. Ina 
theannta sin, ar mhaithe le rochtain éasca a thabhairt 
d’úsáideoirí agus do dhaoine eile air, soláthraítear 
nasc chuig Beartas Sonraí Meta agus chuig críocha na 
próiseála tríd an alt sa Rannán Cabhrach anois.

Ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí

Le linn na bliana, rinne an Coimisiún caidreamh le roinnt 
soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta amhail 
Meta, LinkedIn, Microsoft, Google agus Twitter chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar a gcuid beartas, nósanna 
imeachta agus teicneolaíochtaí a bhaineann le sonraí 
pearsanta a phróiseáil chun ábhar mí-úsáide gnéasaí 
leanaí ar líne a chomhrac. 

Rinne an Coimisiún roinnt moltaí do sholáthraithe i 
réimsí amhail Trédhearcacht, Coinneáil, agus Teorannú 
de réir Cuspóra. Mar thoradh air sin, mar shampla, thug 
Meta fógra don Choimisiún go nuashonródh sé Fógraí 
Úsáideora chun feabhas a chur ar thrédhearcacht, lena 

n-áirítear i ndáil leis an sásra achomhairc. Leanfar le 
caidreamh a dhéanamh leis na mórsholáthraithe ardáin 
sa bhliain 2023. 

an earnáil phríoBháiDeaCh agus airgeaDais

Sonraí custaiméara a aistriú ó Bhanc KBC chuig Banc na 
hÉireann 

Rinne an Coimisiún caidreamh réamhghníomhach le 
Banc KBC agus le Banc na hÉireann araon maidir leis an 
gcuid is mó de bhunachar sonraí custaiméirí Bhanc KBC 
a aistriú chuig Banc na hÉireann, ar bunachar sonraí é a 
chuimsíonn ainm sealbhóirí morgáiste agus ainm daoine 
a raibh saoráidí creidmheasa (i.e., cártaí creidmheasa, 
iasachtaí, éarlaisí) acu. Tá na sonraí sin á n-aistriú toisc 
go bhfuil Banc KBC le himeacht as margadh na hÉireann. 
Le linn a chaidrimh leis an dá bhanc, sholáthair an 
Coimisiún treoir ar a lán saincheisteanna, lenar áiríodh 
slándáil aistrithe, cruinneas sonraí, faisnéis iomlán a 
sholáthar do gach custaiméir, agus a chinntiú nach 
ndéanfaí dochar do na cearta cosanta sonraí atá ag 
custaiméirí. 

de na feidhmeanna ‘cliste’ atá ag na ceamaraí. Leag 
an Coimisiún béim ar an riachtanas le bearta láidre 
slándála, ar an ngá le cearta príobháideachta na 
gcónaitheoirí a urramú, agus ar an bhfreagracht atá 
ar an údarás áitiúil, mar rialaitheoir sonraí, an pobal 
a chosaint agus maolú a dhéanamh ar na rioscaí a 
d’fhéadfadh an phróiseáil sin a chruthú do leanaí agus 
do dhaoine soghonta den tsochaí.

Mar thoradh ar na hábhair imní sin, chinn an t-údarás 
áitiúil na feidhmeanna uathscanta agus fánaíochta atá 
ag gach ceamara a dhíchumasú. Roghnaigh sé roinnt 
de na ceamaraí a chasadh as freisin, tar éis anailís 
bhreise riachtanais a dhéanamh. Mar thoradh ar na 
hábhair imní a chuir an Coimisiún in iúl faoi chearta 
príobháideachta daoine aonair a chosaint agus faoin 
ngá atá ann le daoine soghonta a chumhdach, chuir an 
t-údarás áitiúil bearta eile slándála chun feidhme, lenar 
áiríodh oiliúint thráthrialta foirne, dianrialuithe rochtana, 
laghdú i dtréimhsí coinneála, dian-nósanna imeachta le 
haghaidh amharc ar phíosaí scannáin agus le haghaidh 
iad a íoslódáil, agus bord formhaoirseachta a bhunú. 
Rinne an t-údarás áitiúil athbhreithniú ar an rún a bhí 
aige faireachán a dhéanamh 24 huaire sa lá, seacht lá sa 
tseachtain mar réamhshocrú freisin, agus é ag cinneadh 
gan faireachán a thosú ach amháin tar éis iarraidh a fháil 
go díreach ón nGarda Síochána.

Réamhscoil Charthanúil

Réimse nach mór do rialaitheoirí sonraí agus 
do phróiseálaithe sonraí plé leis mar chuid dá 
bhfeidhmeanna laethúla is ea na cearta cosanta sonraí 
atá ag leanaí a chothromú leis na leasanna atá ag a 
dtuismitheoirí. Sa bhliain 2022, rinne an tOifigeach 
Faisnéise de chuid réamhscoile carthanúla teagmháil leis 
an gCoimisiún tar éis do thuismitheoir scartha rochtain a 
iarraidh ar na taifid uile a shealbhaigh an réamhscoil ar 
a leanbh.

Bhí ábhair imní ag an réamhscoil faoin tionchar a 
bheadh ann ar leas an tuismitheora caomhnóireachta 
agus ar leas an linbh araon dá soláthródh sí an fhaisnéis 
ar fad. Dá réir sin, bhí sí ag iarraidh a shoiléiriú cé acu a 
d’fhéadfadh nó nach bhféadfadh sí diúltú don iarraidh ar 
fhaisnéis.

Dúirt an Coimisiún leis an réamhscoil go bhfuil 
oibleagáid uirthi, mar rialaitheoir sonraí, a chinntiú nach 
ndéanann an ceart rochtana aon dochar do na cearta 
agus na saoirsí atá ag daoine eile faoi Airteagal 15(4) 
GDPR. Áirítear leo sin na cearta atá ag an leanbh agus na 
cearta atá ag an tuismitheoir eile. Féadfaidh rialaitheoirí 
sonraí srian a chur leis an gceart atá ag tuismitheoir 
chun sonraí a linbh a rochtain i gcás go mbeidh forais 
réasúnacha acu lena chreidiúint nach mbeadh sé sin 
chun leas an linbh.

Ní hé sin le rá gur cheart diúltú go hiomlán d’aon 
iarraidh rochtana. Dúirt an Coimisiún leis an réamhscoil 
gur cheart di freagra a thabhairt ar an iarraidh. Mar 
sin féin, féadfaidh an réamhscoil faisnéis áirithe a 
cheilt i gcás go measfaidh sí é sin a bheith riachtanach 
chun cearta agus saoirsí an linbh nó an tuismitheora 
caomhnóireachta a chumhdach.  

Tar éis na moltaí tosaigh sin a fháil, dúirt an réamhscoil 
charthanúil leis an gCoimisiún gur cuireadh na díolúintí 

agus na hathruithe a bhí riachtanach agus comhréireach 
sna himthosca i bhfeidhm i leith na dtaifead ábhartha 
sular eisíodh iad.

CuiDeaChtaí ilnáisiúnta teiCneolaíoChta

Measúnú Leasa Dhlisteanaigh ar TikTok

I mí an Mheithimh 2022, d’fhógair TikTok go poiblí go 
ndéanfaí roinnt athruithe ar Bheartas Príobháideachta 
TikTok. Athrú suntasach ina leith sin ba ea gur ó thoiliú 
go leas dlisteanach a d’athrófaí an bunús dlí a mbeifí ag 
brath air le haghaidh fógraíocht phearsantaithe chéad 
pháirtí d’úsáideoirí atá 18 mbliana d’aois nó níos sine. 
Tar éis idirghabháil ón gCoimisiún, d’aontaigh TikTok an 
t-athrú sa bhunús dlí a chur ar sos chun go bhféadfadh 
an Coimisiún agus údaráis mhaoirseachta eile AE/LEE 
measúnú breise a dhéanamh ar an údar lena bheith 
ag brath ar leasanna dlisteanacha don phróiseáil lena 
mbaineann. 

Chuir an Coimisiún roinnt ábhar imní in iúl don 
chuideachta ansin. Ba é an príomhábhar imní díobh ná 
go raibh an Coimisiún agus údaráis mhaoirseachta eile 
den tuairim nár léirigh TikTok go dóthanach go fóill go 
bhféadfadh sé brath ar leasanna dlisteanacha. Iarradh 
tuilleadh faisnéise agus soiléire ar roinnt pointí, agus tá 
an caidreamh le TikTok ar an ní seo fós ar siúl.    

Caidreamh maidir le Bosca Gainimh 
Príobháideachta Chrome agus comhar le húdaráis 
mhaoirseachta eile

Le linn na bliana 2022, rinne an Coimisiún, mar 
Phríomhúdarás Maoirseachta, roinnt cruinnithe a 
chomhordú agus a éascú idir Google agus baill den 
Bhord Eorpach um Chosaint Sonraí.  Ag na cruinnithe 
sin, bhí deis ag Google údaráis mhaoirseachta a chur 
ar an eolas faoi fhorbairt leanúnach Bhosca Gainimh 
Príobháideachta Google. Bhí deis ag an gCoimisiún 
agus ag údaráis mhaoirseachta eile pleananna Google 
a fhiosrú agus ceisteanna a chur agus/nó ábhair imní 
a chur in iúl lena linn freisin. Leanfar le caidreamh a 
dhéanamh le Google maidir leis an mBosca Gainimh 
Príobháideachta sa bhliain 2023.

Moltaí maidir le Google Workspace

Rinne an Coimisiún athbhreithniú ardleibhéil ar Fhógra 
Príobháideachta Google Cloud Workspace le linn na 
bliana 2022. Cumhdaítear le Fógra Príobháideachta 
Google Cloud Workspace próiseáil sonraí pearsanta 
a bhaineann le rogha d’uirlisí, bogearraí agus táirgí 
néalríomhaireachta, táirgiúlachta agus comhoibrithe 
Google. Rinneadh roinnt moltaí do Google chun feabhas 
a chur ar thrédhearcacht chomhthéacsúil, lena n-áirítear 
i ndáil leis an sainmhíniú ar na téarmaí a úsáidtear, i 
ndáil le tréimhsí coinneála, agus i ndáil le ceanglais eile 
trédhearcachta de bhun Airteagail 12, 13 agus 14 GDPR. 
Mar thoradh air sin, d’fhéach Google le mionsonraí níos 
gráinní a sholáthar faoi thréimhsí coinneála le haghaidh 
sonraí seirbhíse, agus samplaí táscacha á dtabhairt 
chun brí bhreise agus comhthéacs breise a sholáthar. 
D’fhoilsigh Google leagan nuashonraithe d’Fhógra 
Príobháideachta Google Cloud freisin.
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treoir Do leanaí ar a gCearta uM Chosaint 
sonraí

I mí na Bealtaine 2022, d’fhoilsigh an CCS trí threoir 
ghearra do leanaí 13 bliana d’aois agus níos sine ar a 
gcearta cosanta sonraí. Tá na treoracha seo dírithe go 
príomha ar leanaí atá 13 bliana d’aois agus níos sine, 
mar gurb é seo an aois inar féidir le leanaí tosú ag 
clárú le haghaidh go leor cineálacha meán sóisialta ina 
n-aonar.

Is tosaíocht thábhachtach don CCS cosaint sonraí 
pearsanta leanaí, agus tá sé ar cheann de na cúig sprioc 
straitéiseacha dá Straitéis Rialála 2022-2027. Ar mhaithe 
leis an gcuspóir seo a chur chun cinn, d’fhoilsigh an 
CCS an leagan deiridh dá threoir chuimsitheach ‘Bunús’ 
maidir le cearta cosanta sonraí leanaí ag deireadh 2021. 
Is é cuspóir na Bunúsanna cabhrú le heagraíochtaí an 
chosaint speisialta atá tuillte ag leanaí a sholáthar agus 
iad ag próiseáil a gcuid sonraí pearsanta. . Mar sin féin, 
gné chomh tábhachtach céanna de chosaint sonraí 
pearsanta leanaí is ea an fheasacht agus na huirlisí 
a thabhairt do leanaí iad féin a theastaíonn uathu le 
bheith sábháilte ar líne. Agus é seo san áireamh, tá na 
treoracha gearra seo a leanas foilsithe ag an CCS: 

“Cosaint sonraí – cad atá i gceist leis?” Tugann an 
treoir seo eolas do leanaí agus do dhaoine óga ar an 
smaoineamh maidir le sonraí pearsanta agus cosaint 
sonraí, agus cén fáth a bhfuil sé tábhachtach go mbeadh 
a fhios acu faoi.

“Mo chearta um chosaint sonraí” Is é atá sa treoir seo 
ná sraith de phriméirí aon leathanach a thugann eolas 
do leanaí faoi cheart GDPR ar leith agus conas é a úsáid.

“Leid is fearr chun do shonraí a choinneáil sábháilte 
ar líne” Tá 15 leid úsáideacha sa treoir seo chun cabhrú 
le leanaí - agus go deimhin le gach duine - a sonraí 
pearsanta a choinneáil sábháilte nuair a théann siad ar 
líne.

 
Tá súil ag an CCS nach amháin go gcabhróidh na 
treoracha seo le leanaí a gcuid sonraí a choinneáil 
sábháilte, ach go mbeidh siad úsáideach freisin do 
thuismitheoirí, d’oideachasóirí agus d’aon duine ar spéis 
leo sábháilteacht agus folláine leanaí ar líne. 

Spriocdhíriú ar leanaí trí fhógraíocht meán 
sóisialta

I mí Mheán Fómhair 2022, fuair an Coimisiún ceist ó 
eagraíocht earnála poiblí faoi cé acu a d’fhéadfadh nó 
nach bhféadfadh sí uirlisí fógraíochta meán sóisialta 
a úsáid chun fógráin a dhíriú ar leanaí maidir leis na 
tionscnaimh thairbhiúla agus na seirbhísí tairbhiúla a 
thairgeann an eagraíocht do leanaí. Thug an eagraíocht 
faoi deara gurb ionann an aois toilithe dhigitigh in Éirinn 
agus 16 bliana d’aois, agus í den tuairim go mbeadh 
toiliú tuismitheora ag teastáil do leanaí faoi bhun na 
haoise sin. D’fhiafraigh an eagraíocht an raibh an tuiscint 
sin ceart agus ar cheart fógráin meán sóisialta do leanaí 
faoi bhun 16 bliana d’aois a dhíriú ar thuismitheoirí.

Dúirt an Coimisiún gur dhóigh go mbeadh an comhlacht 
poiblí ina rialaitheoir comhpháirteach – in éineacht leis 
an ardán meán sóisialta – le haghaidh aon phróiseála 
a dhéanfaí ar shonraí pearsanta le haghaidh fógraíocht 
spriocdhírithe. Dá bhrí sin, bheadh freagracht ar an 
gcomhlacht poiblí freisin as a chinntiú go gcomhlíonfadh 
an phróiseáil an dlí cosanta sonraí. Is é a bheadh i gceist 
leis sin sa chleachtas ná na doiciméid riachtanacha 
chomhlíonta a ullmhú i gcomhairle lena Oifigeach 
Cosanta Sonraí chun an t-údar agus an bunús dlí leis an 
bpróiseáil sin a leagan amach agus chun sainaithint agus 
maolú a dhéanamh ar aon rioscaí a d’fhéadfadh a bheith 
ann do leanaí. 

Mhol an Coimisiún freisin gur cheart don eagraíocht, 
agus measúnú tionchair ar chosaint sonraí á ullmhú 
aici, breithniú a dhéanamh ar cé acu a bheadh nó 
nach mbeadh toiliú ar an mbunús dlí is cuí leis an 
bpróiseáil sin, toisc go mbeadh sé deacair do leanaí agus 
tuismitheoirí toiliú ar shlí bhríoch shoiléir le fógraíocht 
spriocdhírithe in imthosca inar ghá dóibh glacadh léi 
mar choinníoll le haghaidh an tseirbhís a úsáid sa chéad 
áit. Dúirt an Coimisiún go bhféadfadh bunúis dlí eile 
faoi Airteagal 6 GDPR bheith níos cuí anseo. Dúirt sé, 
áfach, gur faoin gcomhlacht poiblí féin a bheadh sé é 
sin a chinneadh, agus aird á tabhairt ar a chomhthéacs, 
ar a shainchúram reachtúil, ar a chuspóirí agus ar a 
oibleagáidí faoin dlí.

Tá an chomhairle a thug an Coimisiún sa chás seo 

ábhartha d’aon eagraíocht earnála poiblí atá ag 
smaoineamh faoi na meáin shóisialta a úsáid chun 
spriocdhíriú ar leanaí. Ba cheart d’eagraíochtaí den 
sórt sin na tosca seo a leanas a chur san áireamh 
go háirithe. Ar an gcéad dul síos, ní fhéadfaidh an 
Coimisiún formhuiniú iomlán a thabhairt i leith uirlisí 
fógraíochta meán sóisialta. Mar sin, is faoin eagraíocht 
féin a bheidh sé a chinneadh ar bhonn cás ar chás cé 
acu is féidir nó nach féidir léi uirlisí den sórt sin a úsáid 
ar mhodh atá comhréireach agus a chaomhnaíonn 
príobháideacht chun críche a léiríonn leas an linbh. Ní 
fhéadfaidh aon eagraíocht atá ag iarraidh fógraíocht 
meán sóisialta a úsáid chun a cuspóirí a shaothrú 
talamh slán a dhéanamh de gurb í an chuideachta meán 
sóisialta amháin a bheidh freagrach as an gcomhlíonadh 
gaolmhar cosanta sonraí.  Ar an dara dul síos, tá a lán 
mearbhaill ann faoina chuí atá sé toiliú a úsáid mar 
bhunús dlí, go háirithe i ndáil leis an ról atá ag an aois 
toilithe dhigitigh. Go háirithe, ba cheart d’eagraíochtaí 
earnála poiblí a bhreithniú cé acu atá nó nach bhfuil aon 
bhunúis dlí eile níos cuí ná sin, agus aird á tabhairt ar a 
gcuid dualgas agus oibleagáidí féin i ndáil le leanaí agus 
ar aon tosca comhthéacsúla ábhartha eile.

tionsCaDal euConsent

In 2022, ghlac an CCS páirt ar an mbord comhairleach

den tionscadal euCONSENT, tionscnamh arna mhaoiniú 
ag an AE chun creat a chruthú le haghaidh fíorú aoise 
(AV) agus tuismitheoirí uirlisí toilithe agus réitigh chun 
cosaint na leanaí ar líne trí uirlisí AV agus toilithe 
tuismitheora a dhéanamh níos éifeachtaí.

.

Beartas leanaí
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Leagann an Coimisiún béim ar chaidreamh oscailte a 
bheith ann le rialaitheoirí sonraí ar mhaithe le 
comhlíonadh GDPR a bhrú chun cinn. Ar an tslí sin, agus 
nuair is cuí, is féidir leis an gCoimisiún tacú le 
heagraíochtaí cosaintí agus tosca iomlána GDPR a 
thabhairt do na daoine aonair a n-idirghníomhaíonn siad 
leo. I gcás go mainneoidh rialaitheoir sonraí caidreamh a 
dhéanamh leis an gCoimisiún agus/nó na hoibleagáidí 
atá air a chomhlíonadh, áfach, déanfaidh an Coimisiún 
breithniú ar na cumhachtaí forfheidhmiúcháin atá aige a 
fheidhmiú ar mhaithe le comhlíonadh a chinntiú.

Lean an Coimisiún ar aghaidh lena chlár um chaidreamh 
le rialaitheoirí sonraí maidir le comhlíonadh cheanglais 
Airteagal 37 GDPR, rud a bhaineann le hOifigeach 
Cosanta Sonraí a ainmniú agus le fógra a thabhairt faoi/
fúithi. Cuireadh gach comhlacht earnála poiblí, seachas 
ceann amháin, i gcomhréir le hAirteagal 37 GDPR faoi 
dheireadh na bliana 2021. Mhainnigh an comhlacht 
eile earnála poiblí, an Chomhairle um Chúram Práinne 
Réamh-Ospidéil, freagra a thabhairt ar cheisteanna 
éagsúla ón gCoimisiún maidir le cé acu a d’ainmnigh nó 
nár ainmnigh an eagraíocht oifigeach cosanta sonraí.

Scríobh an Coimisiún chuig an gComhairle cúig huaire, 
trí mheáin éagsúla, gan aon fhreagra a fháil. D’oscail sé 
Fiosrúchán i mí Feabhra 2022 ansin de réir alt 110(1) den 
Acht um Chosaint Sonraí, 2018. 

Tosaíodh an Fiosrúchán chun a shuí cé acu a 
ceanglaíodh nó nár ceanglaíodh ar an gComhairle 
oifigeach cosanta sonraí a ainmniú de bhun Airteagal 
37(1) GDPR agus cé acu a rinne nó nach ndearna 
an Chomhairle amhlaidh. Bhí sé mar aidhm leis an 
bhFiosrúchán a shuí freisin cé acu a sháraigh nó nár 
sháraigh an Chomhairle Airteagal 37(7) GDPR maidir le 
sonraí teagmhála an oifigigh cosanta sonraí a fhoilsiú 
agus maidir leis na sonraí teagmhála sin a chur in iúl 
don Choimisiún. Scrúdaíodh san Fhiosrúchán freisin cé 
acu a sháraigh nó nár sháraigh an Chomhairle Airteagal 
31 GDPR trí mhainneachtain comhoibriú, arna iarraidh 
sin, leis an gCoimisiún le linn dó a chuid cúraimí a 
chomhlíonadh. 

Sa Chinneadh ón gCoimisiún i leith an Fhiosrúcháin, a 
tugadh chun críche i mí na Bealtaine 2022, glacadh leis 
gur gan intinn a mhainnigh an Chomhairle comhoibriú 

leis an gCoimisiún. Tugadh faoi deara, áfach, nach 
bhféadfadh aon údarás poiblí ná aon chomhlacht 
poiblí (ná aon rialaitheoir sonraí) a roghnú neamhaird 
a thabhairt ar iarrachtaí leanúnacha ar fhaireachán 
a dhéanamh ar chomhlíonadh GDPR agus é a 
fhorfheidhmiú. Eisíodh iomardú chuig an gComhairle i 
leith na sáruithe ar Airteagail 31, 37(1) agus 37(7) GDPR. 
Is féidir tuilleadh faisnéise faoin bhfiosrúchán seo a 
léamh sa chaibidil fiosrúchán ar leathanach 23.

an líonra oifigeaCh Cosanta sonraí

Tá an Coimisiún tiomanta fós do thacú le hOifigigh 
Chosanta Sonraí agus lena bhfoirne. Sa bhliain 2022, 
d’óstáil an Coimisiún 32 sheimineár Gréasáin ar líne 
do chomhaltaí an Líonra Oifigeach Cosanta Sonraí, ar 
lena linn a pléadh topaicí amhail freagra a thabhairt 
ar iarrataí rochtana agus taifid de ghníomhaíochtaí 
próiseála a thiomsú. De bhreis air sin, lean baill foirne 
an Choimisiúin de pháirt a ghlacadh in imeachtaí ar 
eagraigh Líonraí Oifigeach Cosanta Sonraí earnála iad, 
idir líonraí san earnáil phoiblí agus líonraí san earnáil 
phríobháideach. Chomh maith leis sin, d’óstáil an 
Coimisiún comhdháil i mí na Bealtaine – mar chuid de 
Thionscadal ARC de chuid an Aontais Eorpaigh – lenar 
tarraingíodh a lán comhaltaí den Líonra Oifigeach 
Cosanta Sonraí. 

CoMhlaChtaí MaoirseaChta Cosanta sonraí 
eorpaCha

Sa bhliain 2022, lean an Coimisiún de pháirt a ghlacadh 
sna cláir oibre de chuid chomhlachtaí maoirseachta 
Eorpacha. 

CoMhar ar leiBhéal an aontais eorpaigh 
Cé nach rabhthas in ann cruinnithe an Bhoird Eorpaigh 
um Chosaint Sonraí (EDPB) a chur ar siúl i bpearsa sa 
bhliain 2022 de dheasca na srianta leanúnacha taistil, 
lean an Coimisiún de fhreastal ar gach ceann de na 
cruinnithe iomlánacha míosúla fíorúla, agus ar bhreis 
agus 200 cruinniú de chuid foghrúpaí saineolaithe, agus 
de pháirt ghníomhach a ghlacadh iontu sin. 

Cóas faisnéise sCála

Déanann Córas Faisnéise Schengen (SIS) cúiteamh as 
deireadh a chur le rialuithe teorann inmheánacha idir 
tíortha Schengen san Eoraip. Uirlis is ea é d’údaráis 
teorann, inimirce, phóilíní, chustaim agus bhreithiúnacha 
san AE agus sna tíortha comhlachaithe Schengen chun 
faisnéis ar dhaoine agus ar rudaí a roinnt i mbunachar 
sonraí coiteann amháin. Tá Éire mar chuid den chóras 
SIS.

Mar chuid d’obair idirnáisiúnta leanúnach an CCS, in 
2022, ghníomhaigh foireann an CCS mar Phríomh-
Saineolaí Ballstáit i dtrí mheastóireacht ar leith ar chur 
i bhfeidhm SIS II sa tSualainn, sa Danmhairg agus san 
Íoslainn.

Ba iad foireann an Choimisiúin Eorpaigh a bhí i gceannas 
ar na foirne faoi seach agus bhí saineolaithe ó Bhallstáit 
eile ina measc.

Thug na foirne ar an láthair cuairt ar ionaid éagsúla agus 
iad ag ullmhú a dtuarascálacha, lena n-áirítear:

• Údarás na Sualainne um Chosaint Príobháideachta;

• Ceanncheathrú Póilíní na Sualainne;

• Gníomhaireacht Imirce na Sualainne;

• Póilíní Rialaithe Teorann ag Aerfort Arlanda; Údarás 
um Chosaint Sonraí na hÍoslainne;

• Oifig Choimisinéir Póilíneachta Náisiúnta na 
hÍoslainne;

• Oifig na Stiúrthóireachta Inimirce, Kópavogur;

• Stáisiún Póilíní Cathrach Réicivíc;

• Datatilsynet - DPA na Danmhairge;

• Seirbhís Inimirce na Danmhairge;

• Póilíní Náisiúnta na Danmhairge; agus

• Aerfort Chóbanhávan.

The three evaluation groups each produced reports 
on the manner in which Sweden, Denmark and Iceland 
implement and apply the European Union’s Schengen 
acquis against the background of data protection 
requirements, including areas where the on-site team 
considers there is need for improvement, as well as best 
practices observed during the on-site visit. 

CoMhar le húDaráis MhaoirseaChta eile eDpB, 
2022
Lean an Coimisiún d’acmhainní suntasacha a 
infheistiú i ngnáthoibriú laethúil an Ionaid Ilfhreastail 
ar leibhéil éagsúla agus é ag comhlíonadh a róil mar 
Phríomhúdarás Maoirseachta, lena n-áirítear cúnamh 
a iarraidh ar údaráis eile ar raon leathan nithe agus 
iad a choinneáil ar an eolas faoi shaincheisteanna agus 
forbairtí a bhaineann le hábhar. 

Úsáidtear iarrataí Cúnaimh Fhrithpháirtigh Dheonaigh 

oiFigeach cosanta 
sonraí

Kate Colleary, Graham Doyle, Steven Roberts, Rob van Eijk - ARC Conference

gníomhaíochtaí 
idirnáisiúnta
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eatarthu sin, bhí ar an earnáil ar fad aistriú chuig 
timpeallacht ar líne. D’fhág na dúshláin iarmhartacha 
go raibh sé riachtanach dearadh Thionscadal ARC a 
athrú gó bunúsach chun go mbeifí in ann freastal ar na 
riachtanais a bhí ag cohórt a bhí ag athrú go ríthapa. 

Lean foireann ARC an chonair a leagadh amach de réir 
riachtanais an chohóirt fiontar beag agus meánmhéide, 
agus d’aistrigh an fhoireann sin freisin chuig 
timpeallacht ar líne. I gcás inar pleanáladh ceardlanna 
agus imeachtaí i bpearsa, cuireadh ceardlanna agus 
imeachtaí ar líne ina n-ionad chun a chinntiú go leanfaí 
den fhoghlaim agus den chaidreamh. Buntáiste a bhí 
ag gabháil leis an gcaidreamh ar líne ba ea gur tugadh 
deis chun páirt a ghlacadh ann do fhreastalaithe a 
d’fhéadfadh gan a bheith ábalta, de bharr an fhaid, páirt 
a ghlacadh in imeacht i bpearsa ar shlí eile. Míbhuntáiste 
a bhí ag gabháil leis, áfach, ba ea nár tugadh deis 
do fhreastalaithe caidreamh a dhéanamh le chéile. 
Choinnigh an fhoireann tionscadail uirthi dá ainneoin 
sin. Ar an iomlán, sholáthair Tionscadal ARC breis agus 
100 ceardlann d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide 
Éireannacha agus Chrótacha idir na blianta 2020 agus 
2022. 

Sa mheastóireacht fhoirmiúil uaidh ar an tionscadal, 
luaigh Coimisiún an Aontais Eorpaigh go ndearnadh 
Tionscadal ARC:

“…a mheas a bheith go han-mhaith agus níor 
sainaithníodh aon laigí. Is sásúil agus ar ardchaighdeán 
atá ábhar na mbunspriocanna inghnóthaithe, d’ainneoin 
na n-imthosca a d’eascair as an bpaindéim. 

Is féidir leis an tionscadal tionchar fadtéarmach a bheith 
aige ar ghrúpaí an tionscadail, ar an tsochaí agus ar 
Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh agus/nó beartais an 
Aontais Eorpaigh, agus is féidir leis a bheith ina stór 
eolais d’Údaráis eile Chosanta Sonraí freisin.”

Le linn comhdháil le haghaidh an Lae Cosanta Sonraí 
i mí Eanáir 2023, luaigh an Maoirseoir Eorpach ar 
Chosaint Sonraí go bhfuil an tionscadal ina eiseamláir 
den tslí ar cheart d’údaráis chosanta sonraí comhoibriú 
le chéile chun cabhrú le GDPR a chur chun feidhme. 

Tháinig Tionscadal ARC chun deiridh sa bhliain 2022 
le comhdháil d’Oifigigh Chosanta Sonraí – agus do 
dhaoine eile i réimse na cosanta sonraí – a cuireadh ar 
siúl i bPáirc an Chrócaigh i mí na Bealtaine agus a raibh 
freastal an-mhaith uirthi. Rud dearfach, bhí an Coimisiún 
in ann sa deireadh comhdháil i bpearsa a óstáil, agus 
bhí ríméad air fáilte a chur roimh ionadaithe ónár 
gcomhpháirtithe cuibhreannais in AZOP agus in Ollscoil 
Vrije. 

CoMhDháil CCs Do fBManna

Cúlra na Comhdhála

An 11 Bealtaine 2022, d’óstáil an Coimisiún comhdháil 
mhórscála i bpearsa d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide i bPáirc an Chrócaigh, Baile Átha 
Cliath, mar chuid dá ghealltanais do Thionscadal ARC 
a bhí á chistiú ag an Aontas Eorpach. Bhí struchtúr 
an lae bunaithe ar na fionnachtana a tháinig as 
suirbhé ar an earnáil fiontar beag agus meánmhéide 
(bunsprioc inghnóthaithe níos luaithe de Thionscadal 

ARC), inar sainaithníodh Bunúis Dlí, Cuntasacht, 
agus maoluithe Sáruithe Sonraí mar réimsí lena 
mbaineann deacracht ar leith d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide Éireannacha. 

Spriocanna na Comhdhála

Ba í sprioc na comhdhála ná rochtain a thabhairt 
d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide ar an gcineál 
comhairle saineolaíche dlí agus rialála a bhféadfadh 
nach mbeadh siad in ann í a fháil dóibh féin, ar 
chúiseanna airgeadais nó ar chúiseanna eile. Dá réir 
sin, ba i bpáirt le baill den phainéal ón gCoimisiún a bhí 
daoine de na speisialtóirí dlí cosanta sonraí is mó atá ag 
oibriú faoi láthair in Éirinn agus i dtíortha eile. 

Sprioc thánaisteach de chuid na comhdhála ba ea 
timpeallacht a chruthú ina bhféadfadh fiontair bheaga 
agus mheánmhéide páirt a ghlacadh sa líonrú idir piaraí 
a bhí in easnamh sa dá bhliain roimhe de bharr na 
srianta a cuireadh i bhfeidhm in Éirinn mar fhreagairt do 
phaindéim Covid-19. Bhí an Coimisiún ag iarraidh maolú 
a dhéanamh ar an mbraistint scoiteachta a bhí ag a lán 
fiontar beag agus meánmhéide agus a lán Oifigeach 
Cosanta Sonraí, dar leo féin, agus iad ag déileáil le 
dúshláin i réimse an chomhlíonta. Bhí sé tábhachtach, i 
dtuairim an Choimisiúin agus a gheallsealbhóirí, gurbh 
imeacht i bpearsa a bheadh sa chomhdháil, chun 
cabhrú leis an líonrú níos boige agus an cothú caidrimh 
a chabhraíonn le cultúr comhlíonta a thógáil i measc 
eintitis rialáilte.

Luach a chur leis – an t-ábhar a phleanáil

Ba iad prionsabal na praiticiúlachta agus prionsabal 
na hinfheidhmeachta bunphrionsabail na comhdhála. 
Áiríodh leis sin béim láidir ar láithreoireachtaí de 
stíl ceardlainne, inar treoraíodh na freastalaithe, go 
bunúsach, trí na bearta a theastaíonn chun an tairseach 
cuntasachta a chomhlíonadh le haghaidh a ngnólachtaí 
faoi seach. Cuireadh seisiúin ceisteanna agus freagraí ar 
áireamh i ngach painéal freisin, rud a chuir ar chumas 
daoine den lucht féachana soiléiriú a iarraidh maidir 
le pointí sonracha. Chomh maith leis sin, thug na baill 
den phainéal a gcuid ama go han-fhlaithiúil le linn na 
sosanna caife agus lóin, agus iad féin á gcur ar fáil 
acu chun freagraí a chur ar na ceisteanna leantacha a 
d’eascair ó nádúr as a seisiúin. 

Freastal ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide – 
ábhar na comhdhála

Ag ullmhú dó don chomhdháil, rinne an Coimisiún 
idirchaidreamh leis na comhlachtaí ionadaíocha éagsúla 
d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide in Éirinn chun a 
chinntiú go bhfreastalóimis ar ár sprioclucht féachana, 
a bheadh comhdhéanta d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide. Bhí 340 i láthair agus fuarthas aiseolas 
rídhearfach i ndáil leis na seisiúin phainéil ar an lá, áit a 
bhfuarthas a lán moltaí ó dhaoine den lucht féachana 
i dtaca le cáilíocht na rannpháirtithe i bpainéil agus ar 
léiríodh spéis an-mhór in imeachtaí den chineál céanna 
a chur ar siúl sa todhchaí. Is rud é sin a shaothróidh an 
Coimisiún go gníomhach sa bhliain 2023 agus ina diaidh.

chun mionsonraí i ndáil le gearáin faoin Ionad Ilfhreastail 
agus le cumarsáidí agus gníomhartha leantacha de bhun 
gearán a chur in iúl, chun fógra a thabhairt d’údaráis 
mhaoirseachta faoin dul chun cinn ar chásanna 
maoirseachta agus fiosrúcháin mhaoirseachta agus 
chun doiciméid a chomhroinnt. 

aistrithe iDirnáisiúnta – rialaCha 
CeangailteaCha CorparáiDeaCha

Príomhní a ndíríonn an Coimisiún um Chosaint Sonraí 
air i réimse na n-aistrithe idirnáisiúnta is ea iarratais ar 
Rialacha Ceangailteacha Corparáideacha ó chuideachtaí 
ilnáisiúnta a mheasúnú agus a cheadú.  

Tugadh Rialacha Ceangailteacha Corparáideacha 
isteach mar gheall ar an ngá a bhí ann go nglacfadh 
eagraíochtaí cur chuige domhanda i leith cosaint sonraí, 
toisc go raibh a lán eagraíochtaí comhdhéanta de roinnt 
fochuideachtaí a bhí lonnaithe in áiteanna difriúla ar fud 
an domhain, agus sonraí á n-aistriú acu ar mhórscála. 

Sa bhliain 2022, lean an Coimisiún de bheith ag 
gníomhú, nó thosaigh sé ag gníomhú, mar phríomh-
athbhreithnitheoir i ndáil le 27 n-iarratas ar Rialacha 
Ceangailteacha Corparáideacha ó 16 chuideachta 
dhifriúla.  Ceadaíodh trí cinn de na hiarratais sin sa 
bhliain 2022 – Rialacha Ceangailteacha Corparáideacha 
Rialaitheora le haghaidh Groupon International 
Limited agus Rialacha Ceangailteacha Corparáideacha 
Rialaitheora agus Próiseálaí le haghaidh Ellucian Ireland 
Limited.

Chomh maith leis sin, thug an Coimisiún cúnamh do 
Ghníomhaireachtaí Eorpacha eile Cosanta Sonraí trí 
ghníomhú mar chomh-athbhreithnitheoir nó ar fhoirne 
dréachtaithe i ndáil le Tuairimí Airteagal 64 ar shé cinn 
de Rialacha Ceangailteacha Corparáideacha le linn na 
tréimhse.

Ina theannta sin, is amhlaidh, a luaithe a cheadaítear 
na Rialacha Ceangailteacha Corparáideacha, a leanann 
an Coimisiún de ról suntasach maoirseachta a bheith 
aige ar an eolas is deireanaí a fháil gach bliain ar gach 
ceann de na Rialacha Ceangailteacha Corparáideacha.  
Sa bhliain 2022, stiúir an Coimisiún an obair i ndáil le 
23 cinn de Rialacha Ceangailteacha Corparáideacha le 
haghaidh 16 chuideachta dhifriúla atá ceadaithe cheana 
féin.

D’eisigh EDPB tuairimí Airteagal 64 ar 23 iarratas ar 
Rialacha Ceangailteacha Corparáideacha sa bhliain 2022 
agus rinne an Coimisiún gach ceann de na hiarratais sin 
a sheiceáil agus aiseolas a thairiscint ina leith.

CearDlann oiliúna i nDáil le rialaCha 
CeangailteaCha CorparáiDeaCha, DuBroVnik  
I mí na Bealtaine 2022, cuireadh Ceardlann Oiliúna i 
ndáil le Rialacha Ceangailteacha Corparáideacha ar 
siúl in Dubrovnik, an Chróit. Lena linn sin, sholáthair 
an Coimisiún seisiún ar dhul chun cinn a dhéanamh 
ar iarratas ar Rialacha Ceangailteacha Corparáideacha 
ó thús go deireadh ar thug freastalaithe ó gach 
ceann d’údaráis mhaoirseachta an Limistéir Eorpaigh 
Eacnamaíoch aiseolas dearfach ina leith.

CoMhDháil earraigh na gCoiMisinéirí Cosanta 
sonraí

I mí na Bealtaine 2022, ghlac an Coimisiún páirt i 
gComhdháil Earraigh na gCoimisinéirí Cosanta Sonraí 
in Cavtat, an Chróit. Ba í sin an chéad uair a cuireadh an 
chomhdháil ar siúl ó bhí an bhliain 2019 ann. I measc 
an lucht freastail bhí údaráis chosanta sonraí uile an 
Aontais Eorpaigh agus ionadaithe ó Choimisiún an 
Aontais Eorpaigh agus ón saol dlí agus léinn.  Imeacht 
i bpearsa ba ea imeacht na bliana 2022, ar óstáil 
Údarás Cosanta Sonraí na Cróite é thar thrí lá. Ghlac 
an Coimisiún páirt i bplé na bpainéal saineolaithe agus 
chuir sé fionnachtana tosaigh Thionscadal ARC i láthair 
na bhfreastalaithe. 

tionsCaDal arC
Sa bhliain 2022, tháinig rannpháirtíocht rathúil an 
Choimisiúin i dtionscadal ARC a bhí á chistiú ag an 
Aontas Eorpach chun deiridh. Tionscnaíodh Tionscadal 
ARC sa bhliain 2019, nuair a chuir AZOP, Údarás Cosanta 
Sonraí na Cróite, togra faoi bhráid Choimisiún an Aontais 
Eorpaigh inar iarradh cistiú le haghaidh tionscadal 
lena ndíreofaí ar thacú le hiarrachtaí comhlíonta na 
bhfiontar beag agus meánmhéide; ós rud é go sonrach 
go gcruthaíonn an easpa acmhainní a bhíonn ag 
fiontair bheaga agus mheánmhéide go minic dúshlán 
breise maidir leis an reachtaíocht um chosaint sonraí a 
chomhlíonadh. 

Dámhadh cistiú ar bhonn cur chuige cuibhreannais, agus 
thug AZOP cuireadh don Choimisiún agus d’Ollscoil Vrije, 
an Bhruiséil, chun dul i bpáirt leis agus é ag iarraidh 
tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide. D’aithin 
an Coimisiún gur dheis shármhaith í sin le haghaidh 
comhar idirnáisiúnta agus le tacaíocht a sholáthar do 
cheann amháin dá ghrúpaí príomh-gheallsealbhóirí 
féin. Agus an cinneadh déanta ag an gCoimisiún chun 
dul isteach sa chuibhreannas, seoladh an tionscadal go 
foirmiúil i mí Feabhra 2020, agus clár iomlán imeachtaí 
caidrimh agus ceardlann beartaithe aige ar an leibhéal 
náisiúnta agus ar an leibhéal idirnáisiúnta. 

Laistigh de mhí amháin ina dhiaidh sin, athraíodh go 
tubaisteach an tírdhreach iomlán imeachtaí ar dearadh 
an tionscadal ina leith. Le teacht phaindéim Covid-19 
agus leis an díghlasáil fhorleathan a cuireadh i bhfeidhm 
dá barr, athraíodh ó bhonn an dóigh a ndearna Éire 
gnó. Idir thrádáil agus chruinnithe, agus gach rud 

Siniša Kovačić (AZOP), Deputy Commissioner Igor Vulje (AZOP), MB Donnelly (DPC), 
Commissioner Helen Dixon (DPC), Ashwinee Kumar (VUB) - ARC Conference
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CaiDreaMh DíreaCh

D’ainneoin na srianta leanúnacha a bhí i bhfeidhm, 
b’ardtosaíocht ar fud na bliana 2022 fós é caidreamh 
díreach le geallsealbhóirí. Lean an Coimisiún le 
caidreamh a dhéanamh le geallsealbhóirí éagsúla, idir 
iad in Éirinn agus iad i dtíortha eile. Rannchuidigh an 
Coimisinéir agus baill foirne le breis agus 80 imeacht sa 
bhliain 2022. 

treoir agus áBhar oiDeaChasúil 

The DPC remains committed to driving awareness of 
data protection rights and responsibilities. In 2022, the 
DPC:

• Seacht bpíosa treorach nua substaintiúla (lena 
n-áirítear trí cinn atá saincheaptha go sonrach do 
leanaí), cúig ghrafaic faisnéise, agus breis agus 
15 chás-staidéar nua a tháirgeadh le haghaidh a 
shuímh Gréasáin sa bhliain;

• 11 phíosa treorach atá ann cheana a athrú chun 
dáta chun a chinntiú go léirítear iontu na forbairtí is 
cothroime le dáta sa dlí um chosaint sonraí; agus 

• Trí thuarascáil a fhoilsiú, lena n-áirítear an tuarascáil 
Staitistiúil ar Láimhseáil Gearán faoin Ionad 
Ilfhreastail, ar tuarascáil chuimsitheach í.

 
 

na Meáin shóisialta

Lean ardáin meán sóisialta an Choimisiúin de ról 
tábhachtach a imirt i gcumarsáid an Choimisiúin sa 
bhliain 2022. Ba é a bhí san fhás a tháinig ar láithreacht 
meán sóisialta an Choimisiúin ar Twitter agus ar 
LinkedIn ná cuid dhílis de thacú lena ghníomhaíochtaí 
múscailte feasachta agus lena ghníomhaíochtaí 
cumarsáide. Tháinig méadú de níos mó ná 7,500 
leantóir sa bhliain 2022 ar an líon comhcheangailte 
leantóirí ar an dá ardán, agus é cothrom le breis agus 
42,000 leantóir anois. B’ann do scaipeadh orgánach 
arbh ionann é agus 1.4 milliún duine, agus caidreamh 
láidir ann ar bhonn uilechoiteann. Is féidir amharc ar an 
mBeartas ón gCoimisiún maidir leis na Meáin Shóisialta 
ar ár suíomh Gréasáin.

CaiDreaMh leis na Meáin

D’fhoilsigh an Coimisiún 15 phreaseisiúint san iomlán 
sa bhliain 2022, rud ba chúis le clúdach suntasach 
sna meáin idirnáisiúnta agus náisiúnta. Ar na fógraí 
sonracha bhí fógraí á rá gur foilsíodh tuarascáil 
staitistiúil ar an dóigh ar láimhseáil an Coimisiún 
gearáin trasteorann faoi shásra GDPR maidir le hIonaid 
Ilfhreastail, gur cuireadh clabhsúr le fiosrúchán ar Meta 
Platforms Ireland Limited (Instagram) lenar forchuireadh 
fíneáil €405 mhilliún agus raon beart ceartaitheach, agus 
gur deimhníodh fíneálacha riaracháin a forchuireadh ar 
shé eagraíocht dhifriúla – agus iad sa raon idir €1,500 
agus €17 milliún.

suíoMh gréasáin an ChoiMisiúin

Lean suíomh Gréasáin an Choimisiúin (www.
dataprotection.ie) de bheith ina acmhainn thábhachtach 
do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar fud na bliana 
2022. Is féidir le húsáideoirí an tsuímh Gréasáin leas 
a bhaint as foirmeacha Gréasáin an Choimisiúin chun 
gearáin, fógraí faoi sháruithe, agus ceisteanna ginearálta 
a chur faoi bhráid an Choimisiúin go díreach ar bhealach 
áisiúil. De bhreis air sin, rinneadh preaseisiúintí, ráitis 
agus treoir maidir le saincheisteanna tráthúla a bhí 
ábhartha dár ngeallsealbhóirí a fhoilsiú ar bhonn minic 
ar fud na bliana 2022.

cumarsáid
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Cistiú agus soláthar foirne an ChoiMisiúin

B’ionann ollsoláthar meastacháin na bliana 2022 do Vóta 
44 – An Coimisiún um Chosaint Sonraí agus €23.234M 
(2021: €19.128M), dar leithdháileadh €15.970M (2021: 
€12.764M) ar chaiteachas a bhaineann le pá agus dar 
leithdháileadh €7.264M (2021: €6.364M) ar chaiteachas 
neamhphá. B’ionann an cistiú don bhliain 2022 agus 
méadú €4.106M ar leithdháileadh na bliana 2021.

B’ionann agus 196 bhall foirne líon ball foirne an 
Choimisiúin ag deireadh na bliana 2022.  Leanfaidh an 
Coimisiún d’earcaíocht a bhrú chun cinn le linn na bliana 
2023 trí earcaíocht oscailte a dhéanamh agus trí bhaill 
foirne an Choimisiúin a fhorbairt agus trína gcéim a 
ardú.  

196
baill foirne 

€23.234m
cistiú don bhliain 

2022

Leanadh den obair ar an straitéis Foghlama agus 
Forbartha ón gCoimisiún sa bhliain 2022. Bunaíodh 
Fóram Rannpháirtíochta Fostaithe tar éis an 
aistrithe foirne chuig an gCoimisiún mar chomhlacht 
neamhspleách sa bhliain 2021. Tá ballraíocht éagsúil 

chuimsitheach ag an bhFóram, agus ionadaíocht ag gach 
grád ina buncheanglas de.  Tá sé mar chuspóir leis an 
bhFóram rannchuidiú leis an ngealltanas ón gCoimisiún 
go dtiocfadh sé chun bheith ina Fhostóir Roghnaithe 
trí fheabhas a chur ar an eispéireas fostaithe do bhaill 
foirne. Is é atá i gceist leis an Eispéireas Fostaithe 
ná timpeallacht oibre den chéad scoth a chruthú do 
dhaoine agus baineann sé le tuiscint a ghnóthú ar an ról 
a imríonn muinín sa chaidreamh le fostaithe agus lena 
chinntiú go n-éistfear le daoine agus go mbeidh siad 
in ann a dtuairimí a chur in iúl ar na saincheisteanna a 
dhéanann difear dóibh.  

Chun tacú leis sin, dhírigh an Fóram Rannpháirtíochta 
Fostaithe ar Mhuinín agus Cultúr ar fud na bliana, agus 
shainaithin sé gur téamaí bunúsacha iad sin i bhforbairt 
na Straitéise Rannpháirtíochta Fostaithe ón gCoimisiún, 
atá le tabhairt chun críche sa bhliain 2023.  

Tar éis dó a shainaithint gurb é atá in “acmhainní 
saineolaíocha a mball foirne a choinneáil agus a 
chónascadh” ná tosaíocht straitéiseach agus toisc 
thábhachtach taobh thiar d’athrú eagraíochta a 
bhaint amach, baineann Coiste Ardbhainistíochta an 
Choimisiúin leas as rannpháirtíocht fostaithe chun 
tacú le baint amach na gcuspóirí sa Straitéis Rialála ón 
gCoimisiún.  

Lean an Coimisiún ar aghaidh sa bhliain 2022 de thús 
áite a thabhairt d’fhorbairt ghairmiúil ár mball foirne 
uile, agus straitéis Foghlama agus Forbartha á forbairt 
aige lenar soláthraíodh feabhsuithe éagsúla scileanna 
i réimsí amhail cosaint sonraí, forbairt ceannaireachta, 
forbairt ghairmiúil phearsanta agus folláine.  

D’fhreastail baill foirne an Choimisiúin ar 634 chúrsa trí 
OneLearning sa bhliain 2022. Anuas air sin, soláthraíodh 
roinnt cúrsaí sa Choimisiún sa bhliain 2022. Cumhdaíodh 
leis na cúrsaí sin Oiliúint Cosanta Sonraí, Forbairt 
Ceannaireachta, Oiliúint Bainisteoirí Líne, Díghéarú 
agus Bainistíocht Coinbhleachta agus seisiúin Scileanna 
Agallaimh ar fud na bliana. Sa bhliain 2022, sholáthair 
an Coimisiún an clár Folláine Geimhridh. Díríodh ansin 
ar thopaicí a bhaineann le Sláinte na bhFear/na mBan, le 

Strus, le Meabhairshláinte, le Scileanna Airgid ar feadh 
an tSaoil agus le Féinchúram. 

Leagfar príomhdhíriú sa bhliain 2023 ar Oiliúint 
Dheimhnithe Cosanta Sonraí a chur i bhfeidhm an 
athuair agus ar sheisiúin bhreise a sholáthar i ndáil leis 
an gclár folláine.

rialaChas CorparáiDeaCh 
Tá Creat Rialachais Chorparáidigh i bhfeidhm ag an 
gCoimisiún ina leagtar amach conas a rialaítear an 
Coimisiún agus ina gcuirtear síos ar na struchtúir, 
na beartais agus na próisis atá i bhfeidhm chun go 
mbeidh an Coimisiún in ann a oibleagáidí reachtúla a 
chomhlíonadh. 

tiMpeallaCht rialaithe inMheánaigh

Foilseofar an Ráiteas faoi Rialú Inmheánach Airgeadais 
don bhliain 2022 ón Oifigeach Cuntasaíochta ar shuíomh 
Gréasáin an Choimisiúin i dteannta a Ráitis Airgeadais 
amach sa bhliain.

Coiste iniúChóireaChta agus riosCa an 
ChoiMisiúin

Ar aon dul leis an gCaighdeán Rialachais Chorparáidigh 
don Státseirbhís (2015), agus ag féachaint don Chód 
Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) freisin, 
bhunaigh an Coimisiún a Choiste Iniúchóireachta agus 
Riosca féin, mar Choiste den Choimisiún, le héifeacht ón 
1 Eanáir 2020. 

Tháinig an chéad téarma oifige de chuid an Choiste 
Iniúchóireachta agus Riosca chun deiridh an 31 
Nollaig 2022. Ar chuireadh a thabhairt dóibh déanamh 
amhlaidh, bhí áthas ar na comhaltaí uile ar seirbhís 
leanúint ar aghaidh ina ról go ceann téarma eile, a 
thiocfaidh in éifeacht an 01 Eanáir 2023 agus a mhairfidh 
trí bliana.: 

• Conan McKenna (cathaoirleach); 

• Karen Kehily; 

• Bride Rosney; 

• Michael Horgan; and 

• Graham Doyle.

Cuireadh sé chruinniú den Choiste Iniúchóireachta agus 
Riosca ar siúl sa bhliain 2022.

an fheiDhM iniúChóireaChta inMheánaí

Is é soláthraí seirbhíse seachtrach a sholáthraíonn an 
fheidhm Iniúchóireachta Inmheánaí sa Choimisiún. 
Soláthraíonn an soláthraí sin tuarascálacha tráthrialta 
do Choiste Iniúchóireachta agus Riosca an Choimisiúin 
ar iniúchtaí inmheánacha a rinneadh le linn na bliana. 

BainistíoCht riosCa

Leagtar amach sa Bheartas Bainistíochta Riosca 
ón gCoimisiún an cur chuige a ghlacann sé i leith 
bainistíocht riosca agus róil agus freagrachtaí an 

Choiste Ardbhainistíochta, an lucht bainistíochta 
agus na foirne. Leagtar amach sa bheartas freisin na 
príomhghnéithe den phróiseas bainistíochta riosca 
agus an dóigh a gcinneann agus a dtaifeadann an 
Coimisiún na rioscaí atá roimh an eagraíocht. Cuireann 
an Coimisiún na nósanna imeachta atá leagtha amach sa 
bheartas bainistíochta riosca uaidh chun feidhme agus 
coinníonn sé clár rioscaí ar bun ar aon dul le treoirlínte 
ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Áirítear 
leis sin measúnú cuí a dhéanamh ar na príomhrioscaí 
atá roimh an gCoimisiún, áit a gcuirtear síos ar na rioscaí 
atá ann agus ar na bearta nó na straitéisí gaolmhara 
atá á saothrú chun na rioscaí sin a rialú agus a mhaolú 
go héifeachtach. Athbhreithníonn comhaltaí an Choiste 
Ardbhainistíochta agus an Choiste Iniúchóireachta agus 
Riosca an clár rioscaí ar bhonn tráthrialta.

Príomhthosaíocht de chuid an Choimisiúin sa 
bhliain 2022 fós ba ea acmhainn na heagraíochta a 
fhorbairt chun freastal ar fheidhmeanna breisithe 
na heagraíochta faoi GDPR agus faoin reachtaíocht 
náisiúnta, agus rinneadh athbhreithniú tráthrialta mar 
chuid de bhainistíocht riosca ar na dúshláin atá i gceist 
leis an gcuspóir sin a chomhlíonadh.

aCht na DteangaCha oifigiúla 2003
Tháinig an cúigiú Scéim Teanga ón gCoimisiún faoi Acht 
na dTeangacha Oifigiúla 2003 i bhfeidhm an 21 Nollaig 
2020 agus beidh sí in éifeacht go dtí an 21 Nollaig 2023. 

Leanann an Coimisiún de sheirbhísí Gaeilge a sholáthar 
agus iad a fheabhsú trí bhreisithe seirbhísí, agus aird á 
tabhairt ar an Scéim Teanga. 

saoráil faisnéise 
Fuair an Coimisiún 40 iarraidh saorála faisnéise san 
iomlán sa bhliain 2022. 

Géilleadh do chúig cinn, géilleadh go páirteach do thrí 
cinn agus measadh 29 gcinn a bheith lasmuigh den 
raon feidhme. Tá gníomhaíocht rialála an Choimisiúin 
díolmhaithe ó iarrataí saorála faisnéise chun rúndacht 
ár ngníomhaíochtaí maoirseachta, imscrúdaitheacha 
agus forfheidhmiúcháin a chaomhnú. Dá ainneoin sin, 
tá an Coimisiún tiomanta d’fhaisnéis thrédhearcach a 
sholáthar don phobal maidir le riar a oifige agus leis an 
úsáid acmhainní poiblí.

corparáideach

5

3

29

2 1

Iarratais um Shaoráil Faisnéise

Deonaithe

Deonaithe i bPáirt

Diúltaithe (OOS)
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an taCht uM eitiC in oifigí poiBlí, 1995, agus 
an taCht uM ChaighDeáin in oifigí poiBlí, 2001 

Bunaíodh an Coimisiún faoin Acht um Chosaint Sonraí, 
2018, agus oibríonn sé de réir fhorálacha an Achta sin. 
Tá bearta i bhfeidhm chun a chinntiú go gcomhlíonann 
na baill foirne den Choimisiún a bhfuil poist ainmnithe 
acu forálacha an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995, 
agus an Achta um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001.

an taCht uM BrústoCaireaCht a rialáil, 2015 

I dteannta an chóid iompair, na rialachán agus na 
dtreoirlínte a ghabhann leis, is é aidhm an Achta 
um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, a chinntiú go 
seoltar gníomhaíochtaí brústocaireachta de réir 
na trédhearcachta a mbíonn an pobal ag súil léi. 
Is Oifigeach Poiblí Ainmnithe faoin Acht sin é an 
Coimisinéir Cosanta Sonraí, mar a luaitear ar shuíomh 
Gréasáin an Choimisiúin. Ní mór do na brústocairí aon 
idirghníomhaíochtaí idir comhlachtaí brústocaireachta 
agus Oifigigh Phoiblí Ainmnithe a thuairisciú. Bhunaigh 
an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (SIPO) clár 
brústocaireachta ar líne ag www.lobbying.ie chun an 
ceanglas sin a éascú. 

CaiDreaMh le CoMhaltaí an oireaChtais

De réir Chiorclán 25 de 2016 ón Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, soláthraíonn an Coimisiún 
bosca ríomhphoist tiomnaithe chun plé le ceisteanna ó 
chomhaltaí an Oireachtais agus chun aiseolas a fháil.  

Sa bhliain 2022, threisigh an Coimisiún a chaidreamh le 
comhaltaí an Oireachtais tuilleadh trí Leas-Choimisinéir 
a cheapadh ar a mbeadh freagracht as Caidreamh leis 
an Rialtas agus le hEagraíochtaí Neamhrialtasacha. 
Tá caidreamh den chineál sin ríthábhachtach maidir 
le todhchaí chomhtháite Gheilleagar Digiteach na 
hÉireann, in oirchill an mhéid mhéadaithe rialála digití 
atá ar tí teacht. 

alt 42 Den aCht fá ChoiMisiún na héireann uM 
Chearta an Duine agus CoMhionannas, 2014 – 
Dualgas na hearnála poiBlí uM ChoMhionannas 
agus Cearta an Duine 

Féachann an Coimisiún le hoibleagáidí faoi alt 42 den 
Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine 
agus Comhionannas, 2014, a chomhlíonadh, agus 
tá bearta curtha i bhfeidhm aige chun a chinntiú go 
gcuirtear cearta an duine agus comhionannas san 
áireamh le linn beartais, nósanna imeachta agus 
caidreamh le geallsealbhóirí a fhorbairt, agus é ag 
comhlíonadh a shainordaithe chun an ceart bunúsach 
chun cosaint sonraí a chosaint.

Leagtar amach sa Straitéis Rialála 2022-2027 ón 

gCoimisiún conas a leanfaidh an Coimisiún de na cearta 
cosanta sonraí atá ag daoine aonair a chosaint, agus 
tugtar aird ar leith inti ar Dhualgas na hEarnála Poiblí um 
Chomhionannas agus Cearta an Duine. 

Lean an Coimisiún sa bhliain 2022 de thús áite a 
thabhairt d’fhorbairt phearsanta agus ghairmiúil a bhall 
foirne uile. D’fhreastail baill foirne an Choimisiúin ar 
634 chúrsa trí OneLearning sa bhliain 2022. Sa bhliain 
2022 freisin, sholáthair an Coimisiún an clár Folláine 
Geimhridh don fhoireann. Díríodh ansin ar thopaicí a 
bhaineann le Sláinte na bhFear/na mBan, le Strus, le 
Meabhairshláinte, le Scileanna Airgid ar feadh an tSaoil 
agus le Féinchúram. 

Rinne an Coimisiún forbairt agus cur chun feidhme ar 
roinnt modhanna le haghaidh cumarsáid a dhéanamh 
le geallsealbhóirí ar bhealach inrochtana. I dteannta na 
faisnéise foilsithe eile uaidh, deartar suíomh Gréasáin 
an Choimisiúin agus aird á tabhairt ar phrionsabail an 
Bhéarla shoiléir, agus tá an Coimisiún tar éis an líon 
acmhainní fuaime atá foilsithe aige a mhéadú freisin. 
Tá an Dualgas leabaithe isteach sa Chreat Rialachais 
Chorparáidigh agus sa Chairt Custaiméirí agus Plean 
Gnímh freisin, chomh leis an bhfógra faoi Nochtadh 
Cosanta a foilsíodh ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin 
sa bhliain 2022.

Le linn na bliana 2022, lean an Coimisiún dá sholáthar 
seirbhíse a athbhreithniú agus d’fhéach sé lena chinntiú 
go mbíonn sé inrochtana do chustaiméirí fós agus 
baill foirne an Choimisiúin ag filleadh ar an oifig ar 
bhonn cumaisc. Chun tacú le custaiméirí a bhféadfadh 
go mbeadh cúnamh ag teastáil uathu agus iad ag 
déileáil leis na seirbhísí a soláthraíonn an Coimisiún 
iad, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach 
Inrochtaineachta trí na cainéil atá liostaithe ar an suíomh 
Gréasáin.

Cairt CustaiMéirí

Is foilsithe ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin atá 
an Chairt Custaiméirí agus an Plean Gnímh Seirbhísí 
Ardchaighdeáin do Chustaiméirí agus an beartas maidir 
le Bainistiú Iompair agus Teagmhálacha Míréasúnta a 
ghabhann léi don tréimhse 2021-2023. 

Is ann do bhosca ríomhphoist ainmnithe le haghaidh 
tuairimí ar an tseirbhís do chustaiméirí a chur isteach 
chun gur féidir le custaiméirí caidreamh a dhéanamh 
leis an gCoimisiún. Cuirtear gach tuairim a fhaightear 
san áireamh mar chuid den athbhreithniú leanúnach ar 
sheirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a sholáthar.

An Coimisinéir Helen Dixon, Coimisinéir an Aontais Eorpaigh Mairead McGuinness - An Bhruiséil

MB Donnelly (DPC) leis an Iar-Aire Dlí agus Cirt Nora Owen - Aoichainteoir ag Lá Cumarsáide Uile-Fhoireann an DPC 
- Deireadh Fómhair 2022

An Coimisinéir Helen Dixon - Comhdháil IAPP um Chosaint Sonraí 2022
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05/2022 Alt 7 (seachtrach, 
a ‘duine 
fhorordaithe’)

05 April 2022 Oscailte Glacadh leis 
agus cuireadh 
ar aghaidh é 
le haghaidh 
imscrúdaithe 
féideartha. 
Leanúnach ag 
deireadh na 
bliana.

06/2022 Alt 7 (seachtrach, 
a ‘duine 
fhorordaithe’)

23 May 2022 Dúnta Níor soláthraíodh 
dóthain sonraí, ní 
dhearnadh obair 
leantach ar an 
ngearán nuair a 
iarradh é.

07/2022 Alt 7 (seachtrach, 
a ‘duine 
fhorordaithe’)

19 August 2022 Dúnta Gearán tarraingthe 
siar.

08/2022 Alt 7 (seachtrach, 
a ‘duine 
fhorordaithe’)

25 October 2022 Dúnta Ní ghlactar leis 
mar nochtadh 
cosanta bailí, 
dá dtagraítear 
mar ghearán 
féideartha.

09/2022 Alt 7 (seachtrach, 
a ‘duine 
fhorordaithe’)

26 October 2022 Dúnta Ní ghlactar leis 
mar nochtadh 
cosanta bailí, 
dá dtagraítear 
mar ghearán 
féideartha.

10/2022 Alt 7 (seachtrach, 
a ‘duine 
fhorordaithe’)

27 October 2022 Oscailte Glacadh leis 
agus cuireadh 
ar aghaidh é 
le haghaidh 
imscrúdaithe 
féideartha. 
Leanúnach ag 
deireadh na 
bliana.

11/2022 Alt 7 (seachtrach, 
a ‘duine 
fhorordaithe’)

08 November 2022 Oscailte Glacadh leis 
agus cuireadh 
ar aghaidh é 
le haghaidh 
imscrúdaithe 
féideartha. 
Leanúnach ag 
deireadh na 
bliana.

12/2022 Alt 7 (seachtrach, 
a ‘duine 
fhorordaithe’)

15 November 2022 Oscailte Glacadh leis 
agus cuireadh 
ar aghaidh é 
le haghaidh 
imscrúdaithe 
féideartha. 
Leanúnach ag 
deireadh na 
bliana.

13/2022 Alt 7 (seachtrach, 
a ‘duine 
fhorordaithe’)

08/12/2022 Faoi Chomaoin Á bhreithniú faoi 
láthair.

aguisín 1: tuarascáil maidir le nochtuithe cosanta a Fuair an coimisiún um 
chosaint sonraí sa Bhliain 2022

 
Tá an beartas a chuireann an Coimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) i bhfeidhm faoi théarmaí an Achta um Nochtadh 
Cosanta 2014 leagtha amach chun gach oibrí a spreagadh agus a éascú fíor-ábhair imní inmheánacha a chur in iúl 
maidir le héagóir a d’fhéadfadh a bheith i gceist san áit oibre, ionas gur féidir na hábhair imní seo a fhiosrú de réir 
phrionsabail an  cheartais aiceanta agus aghaidh a thabhairt orthu ar bhealach atá oiriúnach do chúinsí an cháis. 

 
In Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014, éilítear ar chomhlachtaí poiblí tuarascáil maidir leis an mbliain 
roimhe sin a ullmhú agus a fhoilsiú faoin 30 Meitheamh gach bliain, i bhfoirm anaithnidithe. 

 
De bhun an riachtanais seo, tugann an DPC dearbhú i leith na bliana 2022:

• Nach bhfuarthas aon nochtuithe cosanta inmheánacha (ó bhaill foirne an DPC). 

• Go bhfuarthas 13 nochtadh cosanta ionchasacha (a leagtar amach sa tábla thíos) ó dhaoine aonair 
lasmuigh den DPC i ndáil le saincheisteanna a bhaineann le cosaint sonraí laistigh d’eintitis eile. Cuireadh 
na saincheisteanna seo in iúl don DPC ina ról mar ‘duine forordaithe’ dá bhforáiltear faoi Alt 7 den Acht um 
Nochtadh Cosanta (liostaithe in IR 364/2020). Glacadh le cuig cinn de na nochtuithe bheith mar nochtuithe 
cosanta bailí. 
 

Uimhir 
Thagartha

Cineál An Dáta a 
Fuarthas

Stádas Toradh

01/2022 Alt 7 (seachtrach, 
a ‘duine 
fhorordaithe’)

05 January 2022 Dúnta Ní ghlactar leis 
mar nochtadh 
cosanta bailí. 
Dá dtagraítear 
mar ghearán 
féideartha.

02/2022 Alt 7 (seachtrach, 
a ‘duine 
fhorordaithe’)

28 January 2022 Dúnta Níor soláthraíodh 
dóthain sonraí, ní 
dhearnadh obair 
leantach ar an 
ngearán nuair a 
iarradh é.

03/2022 Alt 7 (seachtrach, 
a ‘duine 
fhorordaithe’)

22 March 2022 Dúnta Níor soláthraíodh 
dóthain sonraí, ní 
dhearnadh obair 
leantach ar an 
ngearán nuair a 
iarradh é.

04/2022 Alt 7 (seachtrach, 
a ‘duine 
fhorordaithe’)

28 March 2022 Dúnta Glacadh leis 
agus cuireadh 
ar aghaidh é 
le haghaidh 
imscrúdaithe 
féideartha. 
Críochnaíodh an 
cás.

aguisíní
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Leictreachas Gás Nádúrtha
Baile Átha Cliath
Cearnóg Mhic Liam 18,820KwH
Oifig Satailíte 46,395KwH 
Cúil an tSúdaire 21,100KwH 33,335

Forléargas ar bheartas/ráiteas Comhshaoil na heagraíochta 

Tá an Coimisiún um Chosaint Sonraí dúthrachtach faoi oibriú i gcomhréir le beartais chomhshaoil agus 
inbhuanaitheachta Rialtas na hÉireann.

Achoimre maidir le tionscnaimh i leith inbhuanaitheacht chomhshaoil 

• Cuireadh deireadh le plaistigh aonúsáide a cheannach ó mhí Eanáir 2019 i leith

• Soilsiú LED á chur in ionad soilsiú fluaraiseach ar bhonn leanúnach in oifig Chúil an tSúdaire de réir mar a 
chliseann aonaid nó de réir mar a theastaíonn bolgáin ionaid

• Soilsiú braiteora á úsáid in oifig amháin (oifig Satailíte)

• Athbhreithniú ar an gcóras teasa faoi bhealach in oifig amháin (Cearnóg Mhic Liam)

Dramhaíl a Ghintear a Laghdú

• Úsáideann an DPC réamhshocrú ar phrintéirí chun doiciméid a phriontáil ar dhá thaobh na bileoige.

• Chomh maith leis sin, thug an DPC scáileáin dhéacha isteach d’fhonn an riachtanas a laghdú maidir le doiciméid 
a phriontáil chun athbhreithniú / comparáid a dhéanamh in aghaidh doiciméid eile le linn oibriú ar chásanna.

• Cuireann an DPC araidí le haghaidh Dramhaíl Ghinearálta agus Athchúrsáil ar fáil ag stáisiúin ar fud na n-oifigí.

Athchúrsáil a Uasmhéadú

Is é beartas an DPC an páipéar dramhaíola ar fad a stialladh go sábháilte. Cuirtear consóil ar fáil ag suíomhanna 
éagsúla ar fud na n-oifigí. Déantar páipéar stiallta a athchúrsáil.

Soláthar Inbhuanaithe

• Comhlíonann soláthair agus próisis an DPC Soláthar Inbhuanaithe go hiomlán.

• Sonraítear i gconarthaí lónadóireachta plaistigh aonúsáide a fhágáil ar lár.

aguisín 2: tuarascáil um úsáid Fuinnimh sa choimisiún um chosaint sonraí

Forléargas ar Úsáid Fuinnimh

Gineralta

Leanann an CCS ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar a ídiú fuinnimh agus bealaí chun cabhrú le laghdú ar 
úsáid fuinnimh. Leanann an CCS de bheith rannpháirteach i monatóireacht ar líne an SEAI.

Le 12 mhí anuas, tá laghdú mór déanta ag an CCS ar a ídiú fuinnimh ar fud na n-oifigí.

Oifig % laghdú ar shonraí 
bailíochtaithe le 12 
mhí anuas

% Laghdú ar shonraí 
bailíochtaithe le 3 
bliana anuas

Fitzwilliam Sq - Leictreachas 26% 80%
Oifig Satailíte – Leictreachas 26% 48%
Cúil an tSúdaire - 
Leictreachas

12% 48%

Cúil an tSúdaire – Gás 
Nádúrtha

16% 32%

 
 
 
BAILE ÁTHA CLIATH.

 
21 Cearnóg Mhic Liam

Tá ceannoifig an DPC lonnaithe ag 21 Cearnóg Mhic Liam, Baile Átha Cliath 2. Baineann tomhaltas fuinneamh na 
hoifige le leictreachas amháin, a úsáidtear i leith teas, soilsiú agus trealamh a úsáid.

Tá 21 Cearnóg Mhic Liam ina fhoirgneamh cosanta agus dá bhrí sin, tá sé díolmhaithe ón gcóras rátála fuinnimh. 

 
Oifig satailíte

Tá spás oifige breise ag an DPC i mBaile Átha Cliath faoi láthair chun freastal ar mhéadú ar líon na mball foirne. 
Fuair an OPW an oifig seo agus ghlac an DPC áitíocht i mí Dheireadh Fómhair 2018. Coinneofar an oifig seo go dtí 
go mbeidh ceannoifig bhuan nua ullamh chun éascaíocht a dhéanamh ar bhaill foirne agus oibríochtaí an DPC atá 
lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Ta méid 828 méadar cearnach san Oifig.

Baineann tomhaltas fuinnimh an fhoirgnimh le leictreachas amháin, a úsáidtear i leith teas, soilsiú agus trealamh a 
úsáid.

C2 is ea an rátáil fuinnimh don fhoirgneamh.

 

 
CÚIL AN TSÚDAIRE

Tá achar 444 méadar cearnach in oifig an DPC i gCúil an tSúdaire agus tá sí lonnaithe san urlár uachtarach i 
bhfoirgneamh dhá stóir a tógadh sa bhliain 2006.

Baineann tomhaltas fuinneamh na hoifige le leictreachas i leith soilsiú agus trealamh a úsáid agus le gás nádúrtha i 
leith teas.

C1 is ea an rátáil fuinnimh don fhoirgneamh.

 
Gníomhartha a rinneadh.

Glacann an DPC páirt i gcóras ar líne an SEAI chun críche a úsáid fuinnimh a thuairisciú i gcomhréir le Rialacháin 
na gComhphobal Eorpach (Éifeachtacht Fuinnimh na Críochúsáide agus Seirbhísí Fuinnimh 2009 (I.R. Uimh 542 de 
2009)

Is mar seo a leanas úsáid fuinnimh na hoifige don bhliain 2021 (na figiúirí is déanaí a dhearbhaigh an SEAI):
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aguisín 3: ráitis airgeadais don Bhliain ón 1 eanáir 2022 go dtí an 31 nollaig 2022 
agus ráiteas maidir le rialuithe inmheánacha an dpc

Tá Cuntas Airgeadais an Choimisiúin um Chosaint Sonraí don bhliain ón 1 Eanáir 2022 go dtí an 31 Nollaig 2022 agus 
a Ráiteas maidir le Rialuithe Inmheánacha don tréimhse chéanna á n-ullmhú ag an gCoimisiún um Chosaint Sonraí 
agus ceanglófar den tuarascáil seo iad i ndiaidh don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchadh a dhéanamh maidir 
le 2022.

Commissioner Helen Dixon, Founding Partner Browne Jacobson LLP Dublin Jeanne Kelly, Former Minister for Justice Nora 
Owen,  James Lawless, TD – Chair of Oireachtas Committee on Justice  - DPC All-Staff Communications Day October 2022 

Commissioner Helen Dixon, keynote address - Arthur Cox Data Protection Leadership Forum

Commissioner Helen Dixon and Deputy Commissioner Graham Doyle meet with European Union Justice Commissioner 
Didier Reynders - Brussels
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Fuair an CCS gearán ó dhuine aonair maidir le hiarratas rochtana ábhar 
a rinne sí chuig bunaíocht seirbhíse (an rialtóir sonraí) ar chóip de phíosa 
scannáin TCI a bhain lena gcuairt ar áitreabh an rialaitheora sonraí ar dháta 
áirithe. Ní bhfuair an duine freagra ar an iarratas seo.

Rinne an CCS seo idirghabháil féachaint an bhféadfaí an cheist a réiteach go 
neamhfhoirmiúil.

Faoin am a raibh an gearán faighte ag an CCS, tháinig sé chun solais nach 
raibh aon fhaisnéis ag an rialaitheoir sonraí a bhain léi a thuilleadh toisc 
nach raibh sé ar an eolas faoin iarratas rochtana go dtí gur chuir an oifig seo 
a aird air. Tharla sé seo toisc nach raibh an seoladh ríomhphoist ar seoladh 
an t-iarratas rochtana chuige ná seoladh a bhí in úsáid go rialta, in ainneoin 
gurb é seo an seoladh ríomhphoist atá i bPolasaí Príobháideachta an 
rialaitheora sonraí. Dúirt an rialaitheoir sonraí freisin go gcoimeádtar píosaí 
scannáin TCI ar feadh 14 lá mar gheall ar thoilleadh stórála an chórais agus 
mar sin ní raibh sé in ann an scannán CCTV iarrtha a sholáthar mar go raibh 
níos mó ná 14 lá caite.

Tar éis an t-ábhar a scrúdú go críochnúil, ba léir don oifig seo gur sháraigh 
an rialaitheoir sonraí Airteagal 12(3) den GDPR toisc go bhfuil oibleagáid ar 
rialaitheoirí freagra a sholáthar ar iarratas rochtana an duine aonair laistigh 
den fhráma ama reachtúil mar atá leagtha amach in Airteagal 12. den 
GDPR, fiú mura bhfuil aon sonraí den sórt sin ina sheilbh ag an rialaitheoir. 
Theip ar an rialaitheoir sonraí monatóireacht a dhéanamh ar an mbosca 
isteach a bhaineann leis an seoladh ríomhphoist is ba é an toradh a bhí 
ar a Bheartas Príobháideachta ná gur theip air an scannán TCI ábhartha a 
fháil sular scriosadh é de réir a pholasaí coinneála. I ndáil leis sin, de bharr 
mainneachtain bearta eagraíochtúla ábhartha a bheith i bhfeidhm ní raibh 
an rialaitheoir sonraí in ann iarratas rochtana an ábhair a chomhlíonadh.

D’eisigh an CCS treoracha don rialaitheoir sonraí ag meabhrú dó a oibleagáid 
monatóireacht a dhéanamh ar aon bhosca ríomhphoist a sholáthraíonn 
siad d’iarratais ábhar sonraí. Déanfaidh an CCS gníomh forfheidhmithe má 
thagann an cheist seo chun cinn arís leis an rialaitheoir céanna.

Cás Stadair 2:  

Teip freagra a thabhairt ar Iarratas Rochtana (II)
aguisín 4: Cás staiDéir

Fuair an CCS gearán ó dhuine aonair maidir le hiarratas rochtana ábhar a 
rinne sé chuig eagraíocht (an rialtóir sonraí) ar chóip den fhaisnéis go léir 
a bhí á choinneáil maidir lena rannpháirtíocht leis an rialaitheoir sonraí. Ní 
bhfuair an duine freagra ar an iarratas seo.

Rinne an CCS idirghabháil féachaint an bhféadfaí an cheist a réiteach go 
neamhfhoirmiúil. Ní raibh an gearánach sásta go háirithe leis an bhfíric nár 
soláthraíodh doiciméid áirithe mar fhreagra ar a iarratas rochtana. Ba é 
seasamh an rialaitheora sonraí nár cuireadh na doiciméid ar fáil toisc gur 
soláthraíodh na sonraí pearsanta “i bhformáid eile”.

Ní bhaineann cearta rochtana um chosaint sonraí le rochtain ar dhoiciméid 
per se. Baineann siad le rochtain ar shonraí pearsanta. Féadfar iarratas 
rochtana a chomhlíonadh trí achoimre iomlán ar a sonraí a sholáthar don 
duine i bhfoirm intuigthe. Caithfidh an fhoirm ina gcuirtear ar fáil é a bheith 
leordhóthanach chun ligean don iarratasóir a bheith feasach ar na sonraí 
pearsanta atá á bpróiseáil, seiceáil go bhfuil siad cruinn agus á bpróiseáil go 
dleathach.

Tar éis scrúdú a dhéanamh ar na sonraí a chuir an rialaitheoir ar fáil sa 
chás seo, bhí an CCS sásta a chur in iúl don ghearánach gur soláthraíodh na 
sonraí go léir a raibh sé ina theideal faoin reachtaíocht um chosaint sonraí 
dó.

Cás Stadair 1: 

Teip freagra a thabhairt ar Iarratas Rochtana

cás stadair:
gearán 
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Bhain an gearán le míshástacht an duine aonair leis an bhfreagra a thug an 
Rialaitheoir Sonraí (cuideachta ilnáisiúnta teicneolaíochta) ar an iarraidh a 
rinne sé go ndéanfaí ligean i ndearmad de bhun Airteagal 17 GDPR.  D’iarr an 
duine aonair go ndíliostófaí seacht n-aimsitheoir aonfhoirmeacha acmhainne 
(URL) a tugadh mar thorthaí nuair a cuardaíodh ainm an duine aonair ar 
inneall cuardaigh an Rialaitheora Sonraí. 

Dheimhnigh an Rialaitheoir Sonraí don duine gur díliostáladh na URLanna. 
Mar sin féin, léirigh cuardach ar ainm an duine aonair, a rinne a n-ionadaí 
dlíthiúil, gur leanadh de na URLanna a sheoladh ar ais. Rinne an CCS 
athbhreithniú ar na URLanna nuair a fuair sé an gearán agus dheimhnigh sé 
go raibh na URLanna fós á gcur ar ais.

Rinne an CCS idirghabháil chun iarracht a dhéanamh an cheist a réiteach go 
tapa agus go neamhfhoirmiúil.

Rinne an CCS comhfhreagras leis an Rialaitheoir Sonraí agus thug sé faoi 
deara, in ainneoin deimhnithe go raibh na URLanna díliostaithe, lean siad 
orthu ag filleadh agus ainm an duine á chuardach. Rinne an Rialaitheoir 
Sonraí imscrúdú breise ar an iarratas agus dheimhnigh sé don CCS go raibh 
na URLanna díliostaithe anois.

Tar éis don CCS tuilleadh imscrúdaithe, cinneadh cé nach raibh na URLanna 
bunaidh a iarradh le díliostú le feiceáil a thuilleadh, go raibh URL difriúil le 
feiceáil anois, difriúil ó na URLanna eile, á atreorú chuig an ábhar céanna. 
Dhíliostaigh an Rialaitheoir Sonraí an URL seo freisin ar iarratas a rinne an 
CCS thar ceann an duine aonair.

Scríobh an CCS chuig an duine aonair agus thug sé breac-chuntas ar 
ghníomhartha an Rialaitheora Sonraí. Dheimhnigh an CCS go raibh gach 
ceann de na trí URL díliostaithe ag an Rialaitheoir Sonraí.

Léiríonn an cás seo a thábhachtaí atá sé go ndéanfadh Údaráis 
Mhaoirseachta, sa chás seo an CCS, a gcuid imscrúduithe féin agus a chinntiú 
go comhlíontar iarratais daoine aonair i gcomhréir leis an GDPR. Is sampla 
é an méid thuas den chaoi ar ghlac an CCS bearta breise lena chinntiú go 
bhféadfadh an duine aonair toradh sásúil a bhaint amach go cuimsitheach, 
seachas a bheith air gearán nua a chur isteach maidir leis an URL nua.

Cás Stadair 4:  

An Ceart go nDéanfaí Ligean i nDearmad 
(Microsoft)

Rinne duine aonair gearán leis an gCoimisiún maidir leis an dóigh ar 
bhain an rialaitheoir sonraí úsáid as píosaí scannáin TCI chun imscrúdú a 
dhéanamh ar theagmhas ina raibh an duine aonair páirteach.

D’eagraigh an duine aonair imeacht i saoráid fóillíochta (an rialaitheoir 
sonraí) agus chuir sé comharthaí ar taispeáint i ndáil le nósanna imeachta 
Covid-19 chun cúnamh a thabhairt do na daoine a bheadh i láthair. Ag 
deireadh an imeachta, rinne an duine aonair comhartha eile i ndáil le 
nósanna imeachta Covid-19 a bhaint gan chuimhneamh nuair a bhí sé ag fáil 
réidh leis na comharthaí a shuiteáil sé don imeacht.  Tar éis gearán a fháil 
ó dhuine aonair eile, rinne an rialaitheoir sonraí athbhreithniú ar na píosaí 
scannáin TCI chun a fháil amach cé a bhain an comhartha.

Bhí an duine aonair den tuairim nár phróiseáil an rialaitheoir sonraí a 
shonraí pearsanta ar bhealach comhréireach ná trédhearcach agus nár 
chomhlíon sé na hoibleagáidí atá air mar rialaitheoir sonraí i ndáil leis an 
dóigh ar imscrúdaigh sé an teagmhas. Dá réir sin, rinne an duine aonair 
gearán a thaisceadh leis an gCoimisiún.

Chuaigh an Coimisiún i dteagmháil leis an rialaitheoir sonraí chun an gearán 
a scrúdú. Dhírigh sé ar mhainneachtain líomhnaithe an rialaitheora sonraí 
a chinntiú go gcomhlíonfaí na prionsabail a bhaineann le sonraí pearsanta 
an duine aonair a phróiseáil de réir Airteagail 5(1)(a), 5(1)(b) agus 13 den 
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (“GDPR”). D’inis an Coimisiún 
do na páirtithe gurb é cur chuige an Choimisiúin ar an gcéad ásc deis a 
thabhairt do na páirtithe féin féachaint le teacht ar réiteach cairdiúil ar an 
ngearán de réir alt 109(3) den Acht um Chosaint Sonraí, 2018 (“Acht 2018”).

Tháinig na páirtithe ar réiteach cairdiúil. Rinne an rialaitheoir sonraí 
iniúchadh ar a chóras TCI agus rinne sé rochtain ar phíosaí scannáin TCI a 
theorannú do bhaill foirne ainmnithe.

Ghabh an duine aonair buíochas leis an gCoimisiún as an ngearán uaidh a 
láimhseáil ar bhealach gairmiúil cuidiúil. Luaigh sé freisin go raibh drogall 
air an gearán a chur isteach ar dtús toisc go raibh sé ar an eolas faoin líon 
gearán a ndéileálann an Coimisiún leo agus faoi na srianta a chuireann siad 
sin ar acmhainní. Cuireadh in iúl dó, áfach, gurbh ionann an aird a tugadh 
ar an ngearán uaidh agus an aird a thugtar ar na mór-shaincheisteanna a 
ndéileálann an Coimisiún leo. Tá muinín ag an duine aonair nach dtiocfaidh 
an tsaincheist chun cinn arís eile, a bhuí le rannpháirtíocht an Choimisiúin. 
Bhí an t-ábhar sonraí ag iarraidh buíochas a ghabháil leis an gCoimisiún agus 
aitheantas a thabhairt don dóigh éifeachtúil ar dhéileáil sé leis an ní.

Cás Stadair 3: 

Gearán déanta i gcoinne Club Gailf



69 70

Tuarascáil Bhliantúil 2022 Tuarascáil Bhliantúil 2022

duine aonair in aghaidh fhionraí a chuntais, go ndearnadh athbhreithniú 
eile ina dhiaidh sin i bhfianaise a bheartas nuashonraithe turscair. Rinne 
an Rialaitheoir Sonraí cuntas an duine aonair a athghníomhachtú tar éis an 
athbhreithnithe sin. 

Ghlac an Rialaitheoir Sonraí leis go raibh moill ann ar fhreagra a thabhairt 
don duine aonair agus dheimhnigh sé go ndearna sé bearta chun a chinntiú 
nach mbeadh aon mhoill eile den sórt sin ann agus freagra á thabhairt aige 
ar iarrataí amach anseo.

Dheimhnigh an Rialaitheoir Sonraí gur thug sé freagra ar na hiarrataí 
rochtana agus léirscriosta ón duine aonair. Dheimhnigh sé freisin go ndearna 
sé teagmháil leis an duine aonair chun é a chur ar an eolas faoi na bearta a 
rinne sé mar fhreagra ar an gcomhfhreagras a fuarthas ón gCoimisiún agus 
gur thug sé na mínithe atá leagtha amach thuas don duine aonair. 

Thug an Coimisiún breac-chuntas don duine aonair ar na gníomhartha a 
rinne an Rialaitheoir Sonraí agus ar na mínithe a thug sé freisin. Dúirt an 
duine aonair leis an gCoimisiún go raibh sé sásta leis na gníomhartha a rinne 
an Rialaitheoir Sonraí mar fhreagra ar an gcomhfhreagras ón gCoimisiún 
toisc gur chumasaigh siad dó a shonraí a íoslódáil agus a chuntas a 
scriosadh. 

Léirítear sa chás-staidéar seo cé chomh minic agus is féidir le nithe simplí 
– amhail gearán a chur ar aghaidh chuig an aonad mícheart – a éirí ina 
ngearáin chosanta sonraí mura mbainistítear an ní go cuí nuair a fhaigheann 
an fhoireann seirbhíse do chustaiméirí an gearán.

Bhain an gearán le míshástacht an duine aonair leis an bhfreagra a thug an 
Rialaitheoir Sonraí (cuideachta ilnáisiúnta teicneolaíochta) ar an iarraidh a 
rinne sé go ndéanfaí ligean i ndearmad de bhun Airteagal 17 GDPR.  D’iarr 
an duine aonair go ndíliostófaí seacht n-aimsitheoir aonfhoirmeacha 
acmhainne (URL) a tugadh mar thorthaí nuair a cuardaíodh ainm an duine 
aonair ar inneall cuardaigh an Rialaitheora Sonraí. Luaigh an duine aonair 
go raibh a uimhir Chéannachta Náisiúnta ar áireamh sna URLanna a tugadh 
mar thorthaí agus bhí imní air go mbeadh sé i mbaol méadaithe goid 

Cás Stadair 6:  

An Ceart go nDéanfaí Ligean i nDearmad 
(Microsoft)

Bhain an gearán le míshástacht an duine aonair leis an bhfreagra a thug an 
Rialaitheoir Sonraí (cuideachta meán sóisialta) ar na hiarrataí rochtana agus 
léirscriosta a rinne sé de bhun Airteagal 15 GDPR agus Airteagal 17 GDPR 
faoi seach. 

Chuir an duine aonair na hiarrataí uaidh isteach tar éis a chuntas a chur 
ar fionraí, agus é ag iarraidh cóip a fháil dá shonraí pearsanta uile agus a 
shocrú go scriosfaí na sonraí sin ó chórais an Rialaitheora Sonraí. Cuireadh 
cuntas an duine aonair ar fionraí mar thoradh ar shárú ar bheartais turscair 
an Rialaitheora Sonraí. Thug an Rialaitheoir Sonraí freagra uathoibrithe ar 
na hiarrataí, inar luadh go ndearna sé athbhreithniú ar an gcuntas agus gur 
chinn sé gan an cuntas a athghníomhachtú toisc gur thug sé gníomhaíocht a 
sháraigh a bheartas turscair faoi deara. Mar thoradh air sin, ní raibh an duine 
aonair in ann a shonraí pearsanta a bhí stóráilte ar a chuntas a rochtain a 
thuilleadh. Mhaígh an duine aonair nach bhféadfadh an fhaisnéis sin bheith 
ceart toisc gurbh annamh a d’úsáideadh sé a chuntas, agus d’iarr sé freagra 
níos substaintiúla ar na hiarrataí rochtana agus léirscriosta uaidh. 

Rinne an Coimisiún teagmháil leis an Rialaitheoir Sonraí. Leag sé amach 
na hábhair imní a bhí ag an duine aonair i ndáil leis na hiarrataí rochtana 
agus léirscriosta uaidh agus d’iarr sé ar an Rialaitheoir Sonraí freagra níos 
substaintiúla a thabhairt ar na hábhair imní sin. D’iarr an Coimisiún ar an 
Rialaitheoir Sonraí freisin a shonrú cé acu a tugadh nó nár tugadh deis 
don duine aonair achomharc a dhéanamh in aghaidh fhionraí a chuntais 
agus, má tugadh an deis sin dó, cur síos a dhéanamh ar an nós imeachta le 
haghaidh achomhairc den sórt sin. 

Thug an Rialaitheoir Sonraí freagra don Choimisiún á rá go ndearna sé 
imscrúdú ar an ní. Mhínigh sé go dtarlaíonn sé, a luaithe a chuirtear 
cuntas ar fionraí de dheasca sárú ar an mbeartas turscair, go seoltar gach 
comhfhreagras go huathoibríoch chuig a fhoireann Oibríochtaí Turscair 
ansin. Mhínigh an Rialaitheoir Sonraí an próiseas achomhairc agus thug sé 
faoi deara gur sheol an duine aonair comhfhreagras chuig an bhfoireann 
Oibríochtaí Turscair i ndáil leis an achomharc in aghaidh na fionraí. Níor 
thug an fhoireann Oibríochtaí Turscair faoi deara, áfach, go raibh sa 
chomhfhreagras sin freisin na hiarrataí rochtana agus léirscriosta a rinne an 
duine aonair. Dá bhrí sin, níor pléadh leo sin sa fhreagra uaithi. 

Luadh sa fhreagra ón Rialaitheoir Sonraí freisin gur tharla sé, cé gur 
dhiúltaigh an fhoireann Oibríochtaí Turscair don achomharc a rinne an 

Cás Stadair 5: 

Iarrataí Rochtana agus Léirscriosta (Pinterest)
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Rinne duine aonair gearán leis an gCoimisiún faoi na srianta a chuir an 
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí i bhfeidhm i leith iarraidh rochtana. Dúirt an 
duine go raibh sé ina íospartach coire ach gur chinn an Stiúrthóir gan an cás 
a ionchúiseamh. 

Thug an Coimisiún faoi deara gur fhorchuir an Stiúrthóir srianta ar rochtain 
ar an gcomhad imscrúdaithe, ar an ráiteas ó fhinné, ar mheabhráin ar 
agallaimh a rinneadh mar chuid den imscrúdú, agus ar chomhfhreagras 
idir an Stiúrthóir agus an Garda Síochána. D’fhiosraigh an Coimisiún 
na srianta a chuir an Stiúrthóir i bhfeidhm toisc, maidir le haon srian a 
mbraitheann rialaitheoirí sonraí air, nach mór dó éirim na gceart bunúsach 
agus na saoirsí bunúsacha a urramú agus a bheith ina bheart riachtanach 
agus comhréireach i sochaí dhaonlathach chun cuspóirí tábhachtacha a 
bhaineann le leas ginearálta an phobail a choimirciú.

I gcás na gceart cosanta sonraí a thugtar faoin Treoir maidir le Cosaint 
Sonraí i réimse Fhorfheidhmiú an Dlí, mar atá trasuite san Acht um Chosaint 
Sonraí, 2018, níl feidhm acu ach maidir le sonraí pearsanta a bhaineann 
le faisnéis phearsanta an duine aonair féin agus ní thugtar leo aon cheart 
rochtana ar na sonraí pearsanta de chuid tríú páirtí. Sa chás seo, shoiléirigh 
an Stiúrthóir gur chuir sé srian le ceart rochtana an duine aonair a bhí i gceist 
faoi alt 94(2)(e) den Acht chun cearta agus saoirsí daoine eile a chosaint. 
Rinne an Stiúrthóir tagairt d’alt 91(7) den Acht freisin, lena bhforáiltear 
nach soláthróidh rialaitheoir sonraí do dhaoine aonair sonraí pearsanta a 
bhaineann le duine aonair eile i gcás go ndéanfadh sé sin, nó go bhféadfadh 
sé sin, céannacht an duine aonair eile a nochtadh. Is iad na haon imthosca 
amháin nach bhfuil feidhm ag alt 91(7) iontu ná imthosca ina dtoilíonn tríú 
páirtí lena fhaisnéis nó lena faisnéis a sholáthar don duine aonair a bhfuil an 
iarraidh á déanamh aige nó aici, mar atá leagtha amach in alt 91(8) den Acht. 

Maidir leis an gcomhad imscrúdaithe a chuir an Garda Síochána faoi bhráid 
an Stiúrthóra agus maidir leis an gcomhfhreagras idir an Stiúrthóir agus 
an Garda Síochána, is amhlaidh, faoi alt 162 den Acht, nach bhfuil feidhm 
ag cearta ábhair sonraí aonair ná ag oibleagáidí rialaitheora i gcás go 
mbaineann siad sin le sonraí pearsanta a phróiseáiltear chun comhairle 
dlí a lorg, a fháil nó a thabhairt. Mar an gcéanna, níl feidhm ag cearta ná 
oibleagáidí den sórt sin ar ina leith a fhéadfar pribhléid a éileamh chun 
críocha imeachtaí dlí nó i gcúrsaí imeachtaí dlí. Thug an Coimisiún faoi deara 
go leagtar amach go follasach san Acht go n-áirítear leis na himeachtaí dlí sin 
sonraí pearsanta arb é atá iontu cumarsáidí idir cliant agus a chomhairleoirí 

Cás Stadair 7: 

Srianta ar an gCeart Rochtana – Comhaid 
ón nGarda Síochána chuig an Stiúrthóir 
Ionchúiseamh Poiblí

chéannachta mar gheall ar an bhfáil a bhí ar an uimhir sin. 

D’aontaigh an duine aonair agus an Rialaitheoir Sonraí araon go n-oibreodh 
siad leis an gCoimisiún chun féachaint leis an ní a réiteach go cairdiúil. 

Dhiúltaigh an Rialaitheoir Sonraí don iarraidh díliostaithe ar dtús, á rá go 
raibh sna URLanna faisnéis a raibh ábharthacht phoiblí ag baint léi agus go 
raibh an fhaisnéis foilsithe i bhfeasachán oifigiúil ó chomhlacht rialtais, mar 
atá Rialtas na Spáinne.  

Rinne an Coimisiún teagmháil le hÚdarás Cosanta Sonraí na Spáinne i ndáil 
leis an bhfaisnéis a bhí foilsithe sna URLanna. Luaigh Údarás Cosanta Sonraí 
na Spáinne gur tharla sé, mar thoradh ar GDPR a thabhairt isteach, gur 
athraíodh dlí Cosanta Sonraí na Spáinne agus nach gceadaítear don Rialtas a 
thuilleadh uimhir iomlán Chéannachta Náisiúnta aon saoránach a nochtadh 
in aice lena gcéadainm ná lena sloinne agus gníomhartha riaracháin á 
bpoibliú aige. 

Tar éis soiléiriú a fháil ó Údarás Cosanta Sonraí na Spáinne, chuir an 
Coimisiún an Rialaitheoir Sonraí ar an eolas faoin athrú i ndlí Cosanta 
Sonraí na Spáinne. Bunaithe ar an athrú sin, dúirt an Rialaitheoir Sonraí 
go ndíliostódh sé na URLanna uile de bhun Airteagal 17 GDPR chun nach 
dtabharfadh siad aon torthaí nuair a chuardaítear ainm an duine aonair. 

Léirítear sa chás seo a thábhachtaí atá sé cumarsáid a dhéanamh le húdaráis 
mhaoirseachta eile le linn an phróisis réitigh chairdiúil. Sna himthosca seo, 
tugadh soiléiriú don Choimisiún maidir leis an dóigh ar athraigh an Spáinn 
a reachtaíocht náisiúnta ar mhaithe le GDPR a chomhlíonadh. Thug sé sin 
deis don Rialaitheoir Sonraí a nós imeachta reatha a oiriúnú freisin chun a 
chinntiú gur de réir na reachtaíochta náisiúnta nuashonraithe a láimhseálfaí 
gach iarraidh a bhaineann le díliostú a dhéanamh ar URLanna ina bhfuil 
uimhreacha iomlána Céannachta Náisiúnta.
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a dhéanamh ar mhaoin ar suíodh chun sástacht na hArd-Chúirte gurb 
iad na fáltais ó choireacht iad. Luaigh CAB go raibh an fhaisnéis a bhí sna 
doiciméid ábhair ag teastáil chun foinse na maoine a bhí ina hábhar do na 
himeachtaí a shuí. Leag CAB amach go raibh sonraí pearsanta an duine 
aonair a bhí i gceist fite fuaite i sonraí pearsanta na ndaoine aonair a bhí á 
n-ionchúiseamh agus nach bhféadfaí na sonraí sin a cheilt ó na doiciméid 
chúirte. Thug an Coimisiún faoi deara go rialaítear imeachtaí den sórt sin le 
halt 158(1) den Acht um Chosaint Sonraí, 2018 (an tAcht), lena bhforáiltear 
go bhféadfar srian a chur le GDPR agus leis an Treoir maidir le Cosaint 
Sonraí i réimse Fhorfheidhmiú an Dlí, mar atá trasuite san Acht, chun cosaint 
neamhspleáchais bhreithiúnaigh agus imeachtaí breithiúnacha a chinntiú.  

Mar atá leagtha amach in alt 101(2) den Acht, níl an Coimisiún inniúil chun 
maoirseacht a dhéanamh ar oibríochtaí próiseála sonraí na gcúirteanna le 
linn dóibh gníomhú ina gcáil bhreithiúnach. Chuir an Coimisiún in iúl don 
ghearánach gur ullmhaigh CAB na doiciméid chúirte chun críocha imeachtaí 
cúirte agus go sanntar do bhreitheamh a ceapadh de bhun alt 157 den Acht 
an dualgas chun maoirseacht a dhéanamh ar oibríochtaí próiseála sonraí na 
gcúirteanna le linn dóibh gníomhú ina gcáil bhreithiúnach. 

Rinne duine aonair gearán leis an CCS gur nocht Comhlacht Éadaí agus Bia 
a gcuid faisnéise liachta pearsanta trí chomhfhreagras poist a eisiúint leis 
na focail “Coeliac Mailing” priontáilte ar an taobh amuigh den chlúdach. 
Mar chuid d’áis Chárta Luach Stórais, shínigh an duine i gceist le ‘Deimhniú 
Bliantúil Caiteachais’ a fháil táirgí saor ó ghlútan a ceannaíodh i rith na bliana, 
a d’fhéadfaí a úsáid chun críocha cánach. Chuir an CCS in iúl don Store, faoi 
Airteagal 9 den GDPR, go meastar sonraí sláinte a bheith ina sonraí íogaire 
agus go dtugtar cosaint bhreise dóibh agus go gcaithfí na focail “Cóeliac 
Mailing” a thaispeáint i bhfianaise an Airteagail 9 den GDPR. Mar fhreagra air 
sin, chuir an Store in iúl don CCS gur threoraigh sé dá roinn margaíochta scor 
den fhoclaíocht seo a úsáid ar an taobh amuigh de clúdaigh do gach post 
amach anseo. Fáiltíonn an CCS roimh thoradh dearfach na rannpháirtíochta 
seo.

Cás Stadair 9: 

Nochtadh Sonraí Íogaire

dlí nó a comhairleoirí dlí nó idir na comhairleoirí sin. Tar éis tuilleadh 
soiléirithe a lorg, shoiléirigh an Stiúrthóir an seasamh uaidh go bhféadfaidh 
éileamh pribhléide teacht faoi alt 162(i) nó (ii) nó faoi alt 94(3)(i) i gcás go 
mbeidh srian á chur le rochtain de bhun aon cheann de na forálacha faoi alt 
94(a) go (e). Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar na nithe i gcoitinne, ba léir 
don Choimisiún go raibh na srianta a agraíodh bailí agus go raibh feidhm 
ag pribhléid dhlíthiúil maidir leis na sonraí a seoladh idir an Garda Síochána 
agus an Stiúrthóir.

Láimhseáil an Coimisiún roinnt gearán den chineál céanna in aghaidh an 
Stiúrthóra i ndáil le hiarrataí ar rochtain d’ábhair sonraí le linn na bliana 
2022. I gcás gach gearáin a scrúdaíodh, d’fhéach an Coimisiún ar aon srianta 
a chuir an Stiúrthóir i bhfeidhm ar bhonn cás ar chás agus d’fhiosraigh sé 
cé acu a éilíodh nó nár éilíodh aon phribhléid i leith na sonraí a coimeádadh 
siar.

Sa bhliain 2022, bhí gearán in aghaidh an Stiúrthóra ar scrúdaigh an 
Coimisiún é sa bhliain 2020 ina ábhar d’agóid ón ngearánach i gCúirt 
Chuarda (shibhialta) Chora Droma Rúisc. Bhain an agóid leis an gcinneadh 
ón gCoimisiún glacadh leis na srianta a chuir an Stiúrthóir i bhfeidhm. Thug 
an Chúirt faoi deara gur fhiosraigh an Coimisiún na cúiseanna a thug an 
Stiúrthóir don achomharcóir le sonraí pearsanta áirithe a choimeád siar agus 
gur thug an Stiúrthóir freagra mionsonraithe breise don Choimisiún. Luaigh 
an Chúirt go raibh sé soiléir, bunaithe ar na pléadálacha, gur scrúdaigh an 
Coimisiún na nithe uile agus an gearán á láimhseáil aige. D’fhéach an Chúirt 
ar gach ceann de na trí dhoiciméad a choimeád an Stiúrthóir siar agus ar 
an bpribhléid a éilíodh i leith gach ceann díobh, agus níor tháinig sí ar aon 
earráid i leith aon cheann de na trí chatagóir.

Rinne duine aonair gearán leis an gCoimisiún á rá go ndearna an Biúró um 
Shócmhainní Coiriúla (CAB) a mhionsonraí pearsanta airgeadais a nochtadh, 
gan toiliú a fháil uaidh, do roinnt daoine aonair ar ina n-aghaidh a thionscain 
CAB imeachtaí dlí. Chuir CAB in iúl don Choimisiún gur faoi na hAchtanna 
um Fháltais ó Choireacht, 1996 go 2016, a tionscnaíodh na himeachtaí a bhí 
i gceist. Is é an cuspóir atá leis na hAchtanna sin sainaithint agus coigistiú 

Cás Stadair 8: 

Nochtadh Gan Toiliú
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I mí Iúil 2021, fuair an Coimisiún gearán amháin ó dhuine aonair maidir 
le glao teileafóin margaíochta gan iarraidh a fuarthas ó Vodafone Ireland 
Limited. Agus é ag tabhairt freagra ar an imscrúdú ón gCoimisiún ar an 
ngearán, mhínigh Vodafone Ireland Limited gur roghnaigh an custaiméir seo 
gan cumarsáidí margaíochta a fháil i mí an Mhárta 2018. Ina ainneoin sin, 
rinne Vodafone Ireland Limited seiceáil de láimh ar shainroghanna pearsanta 
sular sheol sé feachtas margaíochta agus, mar gheall ar earráid dhaonna, 
cuireadh an gearánach ar áireamh san fheachtas margaíochta. 

Rinne an Coimisiún Vodafone Ireland Limited a ionchúiseamh sna blianta 
2021, 2019, 2018, 2013 agus 2011 i leith Rialachán 13 de na Rialacháin um 
Príobháideacht agus Cumarsáid Leictreonach a shárú i ndáil le gearáin 
roimhe sin. Dá réir sin, chinn an Coimisiún ionchúiseamh eile a sheoladh de 
bhun an ghearáin seo. 

Ag Cúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath an 27 Meitheamh 2022, 
phléadáil Vodafone Ireland Limited ciontach i gcúiseamh amháin faoi 
Rialachán 13(6) de na Rialacháin um Príobháideacht agus Cumarsáid 
Leictreonach. Chuir an Chúirt Dúiche an Probation of Offenders Act, 1907, 
i bhfeidhm sa chás seo, agus síntiús carthanúil €500 á thabhairt do Little 
Flower Penny Dinners. D’aontaigh Vodafone Ireland Limited costais dlí an 
Choimisiúin a ghlanadh. 

Cás Stadair  11: 

Ionchúiseamh Vodafone Ireland Limited

I 

mí Eanáir 2022, fuair an Coimisiún dhá ghearán ó bheirt aonair maidir le 
ríomhphoist mhargaíochta gan iarraidh a fuarthas ó Guerin Media Limited. 
Sa fhreagra uaidh ar an imscrúdú ón gCoimisiún ar na gearáin, mhínigh 
Guerin Media Limited gur baineadh sonraí teagmhála ríomhphoist na beirte 
a bhí i gceist cheana féin de na liostaí margaíochta uile a shealbhaigh an 
chuideachta, seachas liosta teagmhálaithe Gmail a choimeádann sé. Luaigh 
sé go bhfuair an bheirt aonair ríomhphoist mhargaíochta ó Guerin Media 
Limited mar gheall ar earráid dhaonna agus mar gheall ar an bhfíoras go 
raibh a mionsonraí fós ar liosta teagmhálaithe Gmail agus nár cheart iad a 
sheoladh chucu. 

Rinne an Coimisiún Guerin Media a ionchúiseamh sa bhliain 2019 i 
leith Rialachán 13 de na Rialacháin um Príobháideacht agus Cumarsáid 
Leictreonach a shárú i ndáil le gearáin roimhe sin maidir le cásanna den 
chineál céanna inar seoladh amach ríomhphoist mhargaíochta gan iarraidh. 
Dá réir sin, chinn an Coimisiún ionchúiseamh eile a sheoladh de bhun na 
ngearán seo. 

Ag Cúirt Dúiche an Náis an 5 Nollaig 2022, phléadáil Guerin Media Limited 
ciontach i dtrí chúiseamh faoi Rialachán 13(1) de na Rialacháin um 
Príobháideacht agus Cumarsáid Leictreonach. Rinne an Chúirt Dúiche Guerin 
Media Limited a chiontú i ngach ceann de na trí chúiseamh agus d’fhorchuir 
sí gearáin arbh fhiú €6,000 san iomlán iad. D’aontaigh Guerin Media Limited 
€1,000 a íoc i dtreo chostais dlí an Choimisiúin. 

Cás Stadair 10: 

Ionchúiseamh Guerin Media Limited

cás stadair: 
margaíocht dhíreach 
leictreonach 
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faoina bheartais choinneála.  

Maidir leis an gcumas atá ag daoine aonair teagmháil a dhéanamh lena 
oifigeach cosanta sonraí, tharla sé, de bhun an chaidrimh a rinne an 
Coimisiún le Tinder, gur aontaigh Tinder na próisis a bhí i bhfeidhm aige a 
neartú trí leathanach tiomnaithe ceisteanna coitianta a phostáil ar a ardán. 
Tugtar do dhaoine aonair ar an leathanach sin anois faisnéis bhreisithe faoi 
shaincheisteanna sonracha a bhaineann le sonraí pearsanta a phróiseáil 
agus leis na cearta sin a fheidhmiú go díreach le hoifigeach cosanta sonraí 
Tinder.

Trí Údarás Maoirseachta na Gréige, chuir an Coimisiún an duine aonair ar 
an eolas faoi na gníomhartha a rinne Tinder. Sa fhreagra uaidh, dheimhnigh 
an duine aonair go raibh sé sásta an ní a thabhairt i gcrích. Mar sin, réitíodh 
an ní go cairdiúil de bhun alt 109(3) den Acht um Chosaint Sonraí, 2018 (an 
tAcht), agus measadh an gearán a bheith tarraingthe siar.

Léirítear arís eile sa chás-staidéar seo na tairbhí a bhaineann gearánaigh 
aonair as idirghabháil ón gCoimisiún tríd an bpróiseas réitigh chairdiúil. Ba 
é an toradh a bhí ar an gcaidreamh a rinne an Coimisiún leis an rialaitheoir 
freisin gur chuir Tinder feabhas ar an bhfaisnéis a chuireann sé ar fáil do na 
húsáideoirí uile ar a ardán. 

Baineann an cás-staidéar seo le gearán a fuair an Coimisiún tríd an sásra 
maidir le hIonaid Ilfhreastail, a cruthaíodh leis an Rialachán Ginearálta, 
ó dhuine aonair maidir le hiarraidh léirscriosta a rinne sé chuig MTCH 
Technology Services Limited (Tinder). 

Mar fhaisnéis chúlra, chuir Tinder cuntas an duine aonair ar fionraí. Tar éis 
na fionraí sin, chuir an duine aonair iarraidh faoi bhráid Tinder faoi Airteagal 
17 RGCS, á iarraidh go léirscriosfaí na sonraí pearsanta uile a sealbhaíodh i 
ndáil leis. Nuair a rinne sé teagmháil le Tinder, chuir an duine aonair in iúl 
freisin gur fadhb é nach féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh le hoifigeach 
cosanta sonraí Tinder. Toisc nach raibh an duine aonair sásta leis an 
bhfreagra a fuair sé ó Tinder, rinne sé gearán le hÚdarás Maoirseachta na 
Gréige. Mhaígh an duine aonair nár thug Tinder aghaidh chuí ar an iarraidh 
léirscriosta uaidh ná ar na hábhair imní a bhí aige maidir le cainéil an oifigigh 
cosanta sonraí a rochtain. Ós rud é gurb é an Coimisiún an Príomhúdarás 
Maoirseachta do Tinder, chuir Údarás Maoirseachta na Gréige an gearán ar 
aghaidh chuige lena láimhseáil aige. 

Sainaithníodh an gearán a bheith ina ghearán a d’fhéadfaí a réiteach go 
cairdiúil faoi alt 109 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018.  D’aontaigh Tinder 
obair i gcomhar leis an gCoimisiún chun an gearán ón duine aonair a 
réiteach go cairdiúil. 

Chuir an Coimisiún substaint an ghearáin in iúl do Tinder agus rinne sé 
caidreamh leis. Mar fhreagra, agus mar réiteach cairdiúil beartaithe, dúirt 
Tinder go ndéanfadh sé athbhreithniú úr ar an toirmeasc a bhí ina ábhar don 
chás seo. Tar éis an athbhreithnithe sin, chinn Tinder deireadh a chur leis 
an toirmeasc. Tar éis do Tinder deireadh a chur le toirmeasc, cumasaítear 
do dhuine aonair a c(h)untas ar an ardán a rochtain an athuair. Is féidir leis 
an duine aonair a chinneadh ansin cé acu is mian nó nach mian leis/léi na 
huirlisí féinscriosta a úsáid chun a c(h)untas a léirscriosadh ó ardán Tinder. 
Mar aon leis an méid thuas, sholáthair Tinder faisnéis don duine aonair 

Cás Stadair 12: 

Iarraidh léirscriosta ó ábhar sonraí Gréagach 
chuig Tinder, rud ar láimhseáil an Coimisiún é 
mar Phríomhúdarás Maoirseachta.

cás stadair: 
gearán maidir le 
hionad ilFhreastail
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Bhí comhchuntas bainc le ball teaghlaigh ag an ngearánach sa chás seo. 
Ag teacht sna sála ar iarraidh a fháil ó aturnaetha an tsealbhóra eile 
den chomhchuntas, nocht an banc (an rialaitheoir sonraí) cóipeanna de 
ráitis bhainc a bhaineann leis an gcuntas, lenar áiríodh sonraí pearsanta 
an ghearánaigh, do na haturnaetha sin. Bhí imní ar an ngearánach nár 
chomhlíon an nochtadh sin an dlí um chosaint sonraí.

Le linn don Choimisiún déileáil leis an ngearán seo, leag an banc amach a 
sheasamh go bhfuil aon sealbhóir comhchuntais i dteideal mionsonraí agus 
faisnéis idirbhirt an chomhchuntais ina iomláine a rochtain. Bhí an banc den 
tuairim freisin gurb amhlaidh, maidir le haturnaetha atá ag gníomhú thar 
ceann a chustaiméirí, gur leor dó glacadh le deimhniú i scríbhinn ó aturnae 
ar a pháipéar ceannteidil á rá go ngníomhaíonn an t-aturnae thar ceann 
an chustaiméara mar údarás chun go bhféadfaidh an banc caidreamh a 
dhéanamh leis an aturnae ina cháil mar ionadaí leis an gcustaiméir de chuid 
an bhainc.

Ceanglaítear leis an dlí um chosaint sonraí go ndéanfaí sonraí pearsanta a 
bhailiú nó a fháil chun críocha sonraithe sainráite dlisteanacha agus nach 
ndéanfaí iad a phróiseáil tuilleadh ar shlí atá ar neamhréir leis na críocha 
sin (prionsabal an “teorannaithe de réir cuspóra”); Sa chás seo, thug an 
Coimisiún faoi deara go bhfuair an banc sonraí pearsanta an ghearánaigh 
chun an comhchuntas a bhí ag an ngearánach leis an sealbhóir eile den 
chuntas a riar, lena n-áirítear íocaíochtaí a dhéanamh, faisnéis idirbhirt a 
bhailiú agus ráitis bhainc a ullmhú. Chonacthas don Choimisiún go raibh 
sé comhsheasmhach leis na téarmaí agus coinníollacha a leag an banc síos 
don chomhchuntas agus le treoracha sínithe an tsealbhóra cuntais ar an 
gcuntas (lena gceadófaí do cheachtar páirtí síniú le haghaidh idirbheart gan 
toiliú a fháil ón sealbhóir eile den chuntas) go bhféadfadh sealbhóir amháin 
den chuntas riar an chuntais a chur i gcrích gan toiliú a fháil ón sealbhóir 
eile. Ina fhianaise sin, mheas an Coimisiún, maidir le nochtadh ráiteas bainc 
d’aturnaetha an tsealbhóra eile den chomhchuntas, nach raibh sé sin ar 
neamhréir leis an gcríoch shonraithe fhollasach dhlisteanach ar chuici a fuair 
an banc sonraí pearsanta an ghearánaigh, i.e., chun an comhchuntas a riar.

Ar an dara dul síos, bhreithnigh an Coimisiún cé acu a bhí nó nach raibh 
bunús dleathach ag an mbanc do shonraí pearsanta an ghearánaigh a 
nochtadh, faoi mar a cheanglaítear faoin dlí um chosaint sonraí. Chuige sin, 
ba dheimhin leis an gCoimisiún go raibh an banc i dteideal brath ar bhunús 
dleathach na “leasanna dlisteanacha”, rud lena gceadaítear sonraí pearsanta 
a phróiseáil i gcás go bhfuil an phróiseáil sin riachtanach chun críocha na 

Cás Stadair 14: 

Nochtadh ráiteas cuntais ag banc don ionadaí le 
sealbhóir comhchuntais.

Rinne Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána (GSOC) litir, ina raibh an 
toradh ar imscrúdú a rinne sé ar ghearán, a chur chuig seoladh nach raibh 
cónaí ar an ngearánach aige a thuilleadh. Fuair an Coimisiún amach gur 
cuireadh an litir chuig an seoladh ag a raibh cónaí ar an duine aonair nuair a 
rinne sé gearán roimhe le GSOC. Thug an duine aonair a bhí i gceist fógra do 
GSOC ina dhiaidh sin á rá nach raibh cónaí air ag an seoladh sin a thuilleadh 
agus nach bhféadfaí teagmháil a dhéanamh leis ach trí ríomhphost i ndáil 
leis an ngearán nua. 

Rinne an Coimisiún idirchaidreamh fairsing le GSOC maidir leis an ngearán 
seo. Thuairiscigh GSOC an sárú sonraí don Choimisiún trí na gnáthbhealaí a 
úsáidtear chun sárú a thuairisciú.  Chun a chinntiú nach dtarlódh teagmhas 
den sórt seo arís, dúirt GSOC leis an gCoimisiún gur eisíodh ríomhphost 
inmheánach chuig gach ball foirne chun béim a leagan ar a thábhachtaí 
atá sé cruinneas na sonraí pearsanta a iontráiltear isteach sa Chóras 
Bainistíochta Cásanna a chinntiú. Dúirt GSOC freisin gur sheol sé ríomhphost 
ar leith chuig gach bainisteoir líne i rannán Cásoibre GSOC chun iad a chur 
ar an eolas faoin ngá atá ann le sonraí pearsanta a chur isteach go cruinn sa 
chóras agus faoin ngá atá ann leis an bhfaisnéis sin a leasú nuair a fhaightear 
faisnéis nuashonraithe.

Cás Stadair 13: 

Treoir um Fhorfheidhmiú an Dlí

cás stadair: 
gearán Faoi shárú 
sonraí
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cás stadair: 
Fógra sárú sonraí

Fuair an Coimisiún fógra ó rialaitheoir a bhí ag plé le nithe airgeadais. Bhain 
an fógra le duine aonair ar tuairiscíodh a chuntas go mícheart don Lárchiste 
Creidmheasa. Cheannaigh an rialaitheoir cuntas an duine aonair mar chuid 
de dhíol punainne sa bhliain 2015 agus níorbh eol dó gur breithníodh an 
duine aonair ina fhéimheach sa bhliain 2014. Ní thagann daoine aonair a 
dearbhaíodh a bheith ina bhféimheach faoi raon feidhme na n-oibleagáidí 
tuairiscithe don Lárchiste Creidmheasa.  Ní intuairiscithe don Lárchiste ach 
oiread atá cuntais ar ina leith a rinneadh tuairisceáin roimh thosach feidhme 
an Lárchiste Creidmheasa an 30 Meitheamh 2017.  

Bhí deacracht ag an duine aonair iasacht a fháil toisc go ndearna an 
rialaitheoir a thaifead sa Lárchiste Creidmheasa, atá infheicthe ag institiúidí 
iasachtaí eile, a thuairisciú de bhotún a bheith beo agus i riaráiste. Measadh 
go raibh ardriosca ann do chearta agus saoirsí an duine aonair. Dá réir sin, 
chuir an rialaitheoir an duine aonair ar an eolas faoin sárú faoi Airteagal 34 
RGCS. 

Thug an Coimisiún deimhniú don rialaitheoir gur leasaíodh taifead an duine 
aonair sa Lárchiste Creidmheasa. Mar mhaolú, thug an rialaitheoir bearta 
isteach lena gceanglaítear ar dhíoltóirí punann faisnéis faoi dhaoine aonair, 
amhail féimheachtaí, a nochtadh.  

Tá an cás seo mar fhianaise ar a thábhachtaí atá sé go mbeadh córais i 
bhfeidhm chun slándáil agus sláine sonraí pearsanta a chinntiú faoi Airteagal 
5(1)(f) RGCS. Ba cheart do rialaitheoirí bheith ar an eolas faoi na sonraí 
pearsanta a shealbhaíonn siad faoi dhaoine aonair agus ba cheart dóibh 
bearta a bheith i bhfeidhm acu chun sonraí a mheas nuair a fhaigheann 
siad ó pháirtithe eile iad. Tá an cás seo mar fhianaise freisin ar an dualgas 
atá ar rialaitheoirí a chinntiú nach ndéantar aon athrú ar shonraí pearsanta 
agus nach ndéantar aon nochtadh neamhúdaraithe orthu don Lárchiste 
Creidmheasa, is cuma cé acu atá siad ceart nó mícheart, i gcás go gcruthódh 
sé sin riosca do dhaoine aonair.  

Cás Stadair 15: 

Ardriosca féideartha a tháinig as sonraí 
míchruinne sa Lárchiste Creidmheasa 

leasanna dlisteanacha atá á saothrú ag an rialaitheoir sonraí nó ag tríú 
páirtí. Sa chás seo, nocht an banc sonraí pearsanta an ghearánaigh ar an 
mbonn go raibh an t-aturnae ag gníomhú thar ceann an tsealbhóra eile den 
chomhchuntas agus go raibh sé ag lorg na ráiteas chun críocha dlisteanacha, 
eadhon, iniúchadh a dhéanamh ar ghnóthaí airgeadais an tsealbhóra eile 
den chuntas. In imthosca inarb amhlaidh, de bhun na dtreoracha sínithe ar 
an gcuntas, a bheadh an sealbhóir eile den chuntas i dteideal an cuntas a 
riar, ba dheimhin leis an gCoimisiún nach raibh aon chúis ag an mbanc lena 
chreidiúint nach mbeadh aon údar leis an nochtadh trí bhíthin aon dochar 
a dhéanamh do chearta bunúsacha nó saoirí bunúsacha an ghearánaigh. 
Dá réir sin, mheas an Coimisiún go raibh bunús dleathach ag an mbanc don 
nochtadh, is cuma cé acu a thug an gearánach toiliú nó nár thug.

Sa deireadh, bhreithnigh an Coimisiún cé acu a chomhlíon nó nár chomhlíon 
an banc na hoibleagáidí atá air faoin dlí um chosaint sonraí maidir le bearta 
cuí teicniúla agus eagraíochtúla a dhéanamh chun sonraí pearsanta a 
chosaint ar nochtadh neamhúdaraithe nó neamhdhleathach. Chuige sin, 
ghlac an Coimisiún le seasamh an bhainc, atá leagtha amach sna beartais 
uaidh, go raibh sé cuí glacadh le deimhniú i scríbhinn ó aturnae á rá go 
raibh sé údaraithe chun gníomhú thar ceann sealbhóir cuntais, gan aon 
chruthúnas breise a iarraidh. Maidir le beartas an bhainc ina leith sin, bhí 
sé bunaithe ar an bhfíoras go mbíonn dualgais ghairmiúla ar aturnae mar 
oifigeach de chuid na cúirte agus mar bhall de ghairm rialáilte.
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Mar a tuairiscíodh i dtuarascáil bhliantúil na bliana seo caite, d’eisigh an 
Coimisiún cinneadh chuig Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i 
mí na Nollag 2021 maidir le raon leathan saincheisteanna a bhaineann le 
teicneolaíochtaí faireachais a raibh an Chomhairle ag baint úsáid astu. Sa 
bhliain 2022, rinne an Coimisiún gníomh leantach i ndáil leis an aon ghníomh 
ceartaitheach is fiche a bhí le déanamh ag Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh de réir an chinnidh chun a chinntiú gur cuireadh na gníomhartha 
sin chun feidhme laistigh de na tréimhsí ama sonraithe.

Áiríodh na nithe seo a leanas leis na saincheisteanna imní sa chinneadh: an 
úsáid a bhí an Chomhairle ag baint as ceamaraí TCI i gcás nach bhfuarthas 
aon údarú ó Choimisinéir an Gharda Síochána ina leith; gan aon bhunús 
dleathach a bheith ann le ceamaraí TCI a úsáid le haghaidh bainistíocht 
tráchta; an rochtain ó Stáisiún Gardaí Shráid Anraí ar cheamaraí TCI na 
Comhairle i láithreacha sonraithe; agus an úsáid a bhíothas ag baint as 
teicneolaíocht uathaitheanta uimhirphlátaí agus as dróin in áiteanna 
poiblí, ar rudaí iad a bhíothas ag úsáid chun coireacht a ionchúiseamh nó 
chun críocha eile. Sa chinneadh uaidh, d’fhorchuir an Coimisiún toirmeasc 
sealadach ar an bpróiseáil a bhí á déanamh ag an gComhairle ar shonraí 
pearsanta i ndáil le ceamaraí áirithe TCI, agus thug sé ordú don Chomhairle a 
próiseáil a chur i gcomhréir trí ghníomhartha sonraithe a dhéanamh. Chomh 
maith leis sin, d’eisigh an Coimisiún iomardú chuig an gComhairle i ndáil leis 
na sáruithe, agus forchuireadh fíneáil riaracháin de shuim €110,000.

Mar ghníomh forfheidhmiúcháin leantach i ndáil le cur chun feidhme 
na ngníomhartha ceartaitheacha, scríobh an Coimisiún chuig Comhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh agus bhuail sé go fíorúil léi roinnt uaireanta 
sa bhliain 2022 chun faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn. An 27 Iúil 
2022, rinne an Coimisiún cigireacht ar an láithreán ag Comhairle Cathrach 
agus Contae Luimnigh chun a dheimhniú go ndearnadh na gníomhartha 
ceartaitheacha uile.  

Cás Stadair 17: 

Leantach forfheidhmithe: Teicneolaíochtaí 
Faireachais agus Cosaint Sonraí i Luimneach

Baineann Ionad Cúraim Ospíse (Rialaitheoir) úsáid as seirbhísí Office 365, 
ar seirbhís néalbhunaithe ríomhphoist í. D’fhostaigh sé Sainchomhairleoirí 
TF tríú páirtí freisin. Fuarthas foláireamh ó Fhoireann Office 365 á rá gur 
braitheadh patrún amhrasach cur ríomhphost, rud a d’eascair as ionsaí 
lántrialach agus a chuir faisnéis aitheantais úsáideora i mbaol. 

Shealbhaigh an Rialaitheoir sonraí ar roinnt freastalaithe agus luaigh sé go 
raibh an riosca íseal toisc nár asbhaineadh aon sonraí. D’iarr an Coimisiún ar 
na rialaitheoirí mionsonraí faoi na sonraí pearsanta agus na sonraí pearsanta 
íogaire a bhí i gceist agus/nó cóip díobh a sholáthar dó. Lean an rialaitheoir 
lena chur in iúl don Choimisiún gur chreid sé nach raibh aon sárú sonraí ann.

Rinne an Soláthraí TF Iniúchadh Office 365 gach ráithe, ar lena linn a 
shainaithin an soláthraí seirbhíse roinnt moltaí. I measc nithe eile, mhol sé 
go gcuirfí fíordheimhniú ilfhachtóra i bhfeidhm i leith gach cuntais úsáideora 
agus go ndíchumasófaí rialacha cur ar aghaidh ar gach cuntas. 

Agus é ag plé le fíorais an tsáraithe, rinne an Coimisiún athbhreithniú ar 
an Tuarascáil Fhóiréinseach a fuarthas ó thríú páirtí. Suíodh sa Tuarascáil 
sin nár chuir an rialaitheoir fíordheimhniú ilfhachtóra chun feidhme, cé gur 
moladh dó déanamh amhlaidh in iniúchtaí roimhe sin. Ina theannta sin, ní 
raibh na rialaitheoirí in ann catagóirí ná cineál na sonraí pearsanta a bhí faoi 
rialú acu a leagan amach go cuí.

Shuigh na Sainchomhairleoirí TF gur gnóthaíodh an fhaisnéis 
aitheantais mar thoradh ar ionsaí lántrialach, rud a d’fhéadfaí a chosc trí 
fhíordheimhniú ilfhachtóra a thabhairt isteach. Bunaithe ar chomhairle 
ó na Sainchomhairleoirí TF, athshocraíodh an pasfhocal úsáideora a bhí 
truaillithe agus tugadh fíordheimhniú ilfhachtóra isteach don úsáideoir seo. 
Tá fíordheimhniú ilfhachtóra á thabhairt isteach ag an rialaitheoir do gach 
úsáideoir anois.

D’fhéadfaí an sárú seo a chosc dá dtabharfaí moltaí an iniúchta isteach ar 
bhealach tráthúil.

Cás Stadair 16: 

Hacking seirbhís ríomhphoist tríú páirtí. cás stadair: 
Fiosrúcháin
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Taisceadh gearán in aghaidh Twitter International Company (“Twitter”) 
go díreach leis an gCoimisiún an 02 Iúil 2019. Dá réir sin, láimhseáil an 
Coimisiún an gearán ina cháil mar phríomhúdarás maoirseachta. Líomhain 
an gearánach gur tharla sé, tar éis a chuntas ar Twitter a chur ar fionraí, gur 
mhainnigh Twitter an creat ama reachtúil a chomhlíonadh i leith iarraidh 
léirscriosta a chuir sé faoina bhráid.  Líomhain an gearánach freisin gur iarr 
Twitter cóip dá aitheantas fótagrafach chun go bhféadfadh sé an iarraidh 
léirscriosta uaidh a chur i ngníomh gan aon bhunús dlí a bheith aige le 
déanamh amhlaidh. Ar deireadh, líomhain an gearánach gur choinnigh 
Twitter a shonraí pearsanta tar éis na hiarrata léirscriosta uaidh gan aon 
bhunús dlí a bheith aige le déanamh amhlaidh.

Cuireadh cuntas Twitter an ghearánaigh ar fionraí toisc gur mheas Twitter 
gur sháraigh an gearánach a Bheartas Iompair Ghránna. Tar éis do Twitter 
an cuntas a chur ar fionraí, d’iarr an gearánach go léirscriosfaí a shonraí 
pearsanta uile, amhail a sheoladh ríomhphoist agus a uimhir theileafóin. 
Chuir sé roinnt iarrataí difriúla faoi bhráid Twitter á iarraidh air go 
léirscriosfaí a shonraí. D’iarr Twitter ar an ngearánach cóip dá aitheantas 
a chur isteach chun a fhíorú gurbh é an sealbhóir cuntais i ndáiríre é. 
Dhiúltaigh an gearánach do dhéanamh amhlaidh. Ar deireadh, chomhlíon 
Twitter an iarraidh léirscriosta gan aitheantas fótagrafach an ghearánaigh a 
fháil.

Ar dtús, d’fhéach an Coimisiún leis an ngearán seo a réiteach go cairdiúil 
trína phróiseas láimhseála gearán. Níor éirigh leis teacht ar réiteach 
cairdiúil, áfach, agus osclaíodh fiosrúchán ar an gcás. Ba iad seo a leanas na 
saincheisteanna lena n-iniúchadh agus lena gcinneadh ag an bhfiosrúchán 
ón gCoimisiún: (i) cé acu a bhí nó nach raibh bunús dleathach ag Twitter 
le haitheantas fótagrafach a iarraidh tar éis iarraidh léirscriosta a fháil de 
bhun Airteagal 17 RGCS; (ii) cé acu a láimhseáil nó nár láimhseáil Twitter 
an iarraidh léirscriosta sin i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta agus 
leis an Acht um Chosaint Sonraí, 2018; agus (iii) cé acu a chomhlíon nó nár 
chomhlíon Twitter ceanglais trédhearcachta Airteagal 12 RGCS.

Agus an seasamh uaidh á chosaint, luaigh Twitter go bhfuil ríthábhacht ag 
baint le haitheantas an iarrthóra a fhíordheimhniú i gcásanna ina n-iarrann 
páirtí go ndéanfaí léirscriosadh ar a chuntas. Luaigh sé gurb é an t-aon 
toradh amháin a bhíonn ar na haitheantóirí uathúla a sholáthraítear nuair 
a chláraítear cuntas (i.e., seoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin) ná 
ceangal a dhéanamh idir úsáideoir agus cuntas. Ní fhíoraítear leo aitheantas 

Cás Stadair 18: 

Cinneadh Airteagal 60 maidir le Twitter 
International Company – Iarraidh ar Aitheantas, 
Iarraidh Léirscriosta

Ag deireadh an phróisis sin, ba dheimhin leis an gCoimisiún gur chuir 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh na gníomhartha ceartaitheacha a 
ceanglaíodh leis an gcinneadh ón gCoimisiún chun feidhme. Bhí na nithe seo 
a leanas i measc na saincheisteanna suntasacha chuige sin:

• Fuarthas údarú ó Choimisinéir an Gharda Síochána faoi alt 38 d’Acht an 
Gharda Síochána le haghaidh 353 cheamara TCI i gCathair agus Contae 
Luimnigh.

• Cuireadh comhaontú comhrialaitheora idir an Garda Síochána agus 
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i bhfeidhm i ndáil leis na 
ceamaraí údaraithe. 

• Baineadh an acmhainn uathaitheanta uimhirphlátaí ar fad de na 
láithreáin uile a raibh sí i mbun oibre iontu.

• Dínascadh na ceamaraí bainistíochta tráchta uile.

• Baineadh na ceamaraí TCI a bhí dírithe roimhe sin ar láithreáin 
chóiríochta daoine den lucht siúil. 

• Dínascadh an nasc ó roinnt de cheamaraí TCI na Comhairle le Stáisiún 
Gardaí Shráid Anraí.

• Coinníodh dróin ar talamh.

• Cuireadh comharthaíocht nua TCI suas ar fud na láithreán TCI uile.

• Cuireadh deireadh le pleananna a raibh sé i gceist leo faireachán fíor-ama 
ar cheamaraí TCI a chur chun feidhme i gceithre cinn déag de bhailte agus 
de shráidbhailte i gContae Luimnigh. 

• Níl 126 cinn de cheamaraí TCI i mbun oibre a thuilleadh.

De bhreis air sin, dheimhnigh an Chúirt Chuarda sa chuid deiridh de mhí na 
Samhna 2022 an cinneadh ón gCoimisiún chun fíneáil riaracháin €110,000 
a fhorchur ar Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i ndáil leis na 
sáruithe ar RGCS a luadh sa chinneadh.  
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iarraidh chun an iarraidh léirscriosta uaidh a phróiseáil.

• Airteagal 17(1): Sháraigh Twitter Airteagal 17(1) RGCS, toisc go raibh moill 
mhíchuí ann ar an iarraidh léirscriosta ón ngearánach a phróiseáil.

• Airteagal 12(3): Sháraigh Twitter Airteagal 12(3) RGCS trí mhainneachtain 
fógra a thabhairt don ábhar sonraí laistigh de mhí amháin faoin ngníomh 
a rinneadh i dtaca leis an iarraidh léirscriosta uaidh de bhun Airteagal 17 
RGCS.

Chinn an Coimisiún go raibh bunús dlí bailí ag Twitter, de réir Airteagal 6(1)
(f), le seoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin an ghearánaigh a bhí 
bainteach leis an gcuntas a choinneáil. Chinn sé freisin gurbh amhlaidh, gan 
dochar don chinneadh uaidh thuas maidir le prionsabal an íoslaghdaithe 
sonraí i ndáil le haitheantas fótagrafach, gur chomhlíon Twitter prionsabal an 
íoslaghdaithe sonraí toisc go raibh próiseáil an tseolta ríomhphoist agus na 
huimhreach teileafóin teoranta don mhéid ba ghá maidir leis na críocha dá 
ndéantar iad a phróiseáil. 

I bhfianaise mhéid na sáruithe, d’eisigh an Coimisiún iomardú chuig Twitter 
International Company, de bhun Airteagal 58(2)(b) RGCS. Ina theannta 
sin, d’ordaigh an Coimisiún do Twitter International Company, de bhun 
Airteagal 58(2)(d), leasú a dhéanamh ar a bheartais agus a nósanna imeachta 
inmheánacha le haghaidh iarrataí léirscriosta a láimhseáil chun a chinntiú 
nach gceanglófaí ar ábhair sonraí a thuilleadh cóip d’aitheantas fótagrafach 
a sholáthar nuair a dhéanann siad iarrataí léirscriosta sonraí, ach amháin i 
gcás go bhféadfaidh sé bunús dlí le déanamh amhlaidh a léiriú. D’ordaigh 
an Coimisiún do Twitter International Company mionsonraí faoina bheartais 
agus a nósanna imeachta inmheánacha athbhreithnithe a sholáthar dó faoin 
30 Meitheamh 2022. Chomhlíon Twitter an t-ordú sin faoin spriocdháta 
socraithe.

aon sealbhóra cuntais. Luaigh Twitter gurb eol dó gur féidir cuntais 
ríomhphoist a haiceáil agus gur féidir go bhféachfaidh páirtithe leasmhara 
eile le cuntas a léirscriosadh, go háirithe i gcás den sórt seo inar cuireadh 
an cuntas ar fionraí mar gheall ar roinnt sáruithe líomhnaithe ar Bheartas 
Iompair Ghránna Twitter. Thug an chuideachta le fios go gcoinníonn sí 
faisnéis bhunúsach faoi shíntiúsóirí ar feadh tréimhse éiginnte, ar aon dul 
leis an leas dlisteanach atá aici i sábháilteacht agus slándáil a hardáin agus a 
húsáideoirí a chothabháil. 

D’áitigh Twitter freisin nár bhain Airteagal 5(1)(c) le hábhar anseo toisc nár 
bhailigh sé aon aitheantas ar bith ón ngearánach. Ina ainneoin sin, luaigh sé 
gur chomhréireach agus riachtanach araon a bhí an iarraidh ar aitheantas 
fótagrafach sa chás seo. Thug sé le fios go mbíonn leibhéal níos airde 
fíordheimhniúcháin ag teastáil i gcás nach bhfuil duine logáilte isteach ina 
chuntas, rud a tharlóidh i gcónaí nuair atá cuntas an duine lena mbaineann 
ar fionraí. 

Ag féachaint don iarraidh léirscriosta ón ngearánach agus don oibleagáid 
ghaolmhar atá ar an gcuideachta aon iarraidh den sórt sin a phróiseáil ‘gan 
moill mhíchuí’, leag Twitter amach amlíne an chomhfhreagrais idir é féin agus 
an gearánach maidir leis an iarraidh léirscriosta. Luaigh Twitter go ndearna 
an gearánach iarrataí dúblacha agus gur chuir sé sin moill ar phróiseas an 
scriosta/an léirscriosta. Maidir le coinneáil sonraí, chuir Twitter in iúl don 
Choimisiún gur choinnigh sé uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist 
an ghearánaigh tar éis an iarraidh rochtana uaidh a chur i gcrích. Luaigh sé 
go gcoinníonn sé an fhaisnéis theoranta sin ar feadh tréimhse éiginnte tar 
éis an cuntas a dhíghníomhachtú agus go ndéanann sé amhlaidh de réir na 
leasanna dlisteanacha atá aige i sábháilteacht agus slándáil a ardáin agus a 
úsáideoirí a chothabháil.  Dhearbhaigh sé gurbh amhlaidh, dá scriosfadh sé 
seoladh ríomhphoist nó uimhir theileafóin an ghearánaigh óna chórais, go 
bhféadfadh an gearánach an fhaisnéis sin a úsáid ansin chun cuntas nua a 
chruthú, cé gur sainaithníodh é agus gur cuireadh ar fionraí go buan é ón 
ardán de dheasca sáruithe éagsúla ar Bheartas Iompair Ghránna Twitter. 

Tar éis dó an fiosrúchán uaidh a chur i gcrích, ghlac an Coimisiún an 
cinneadh uaidh i ndáil leis an ngearán seo de réir Airteagal 60(7) RGCS an 
27 Aibreán 2022. Chinn an Coimisiún gur sháraigh Twitter International 
Company, an rialaitheoir sonraí, an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí mar a leanas:

• Airteagal 5(1)(c): Sháraigh Twitter prionsabal an íoslaghdaithe sonraí, 
de bhun Airteagal 5(1)(c) RGCS, nuair a cheangail sé ar an ngearánach a 
aitheantas a fhíorú trí chóip dá aitheantas fótagrafach a chur isteach.

• Airteagal 6(1): Níor shainaithin Twitter aon bhunús dleathach bailí faoi 
Airteagal 6(1) RGCS le cóip d’aitheantas fótagrafach an ghearánaigh a 
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Chomhlíon Airbnb an iarraidh léirscriosta ón ngearánach ar deireadh. 
Bhailíochtaigh sé aitheantas an ghearánaigh trí rogha a thabhairt dó logáil 
isteach ina chuntas chun a aitheantas a fhíorú, gan aon ghá le haitheantas a 
sholáthar. Tar éis idirghabháil ón gCoimisiún, chomhlíon Airbnb an iarraidh 
rochtana ón ngearánach. Tar éis dó an fiosrúchán uaidh a chur i gcrích, ghlac 
an Coimisiún an cinneadh uaidh i ndáil leis an ngearán seo de réir Airteagal 
60(7) RGCS an 14 Meán Fómhair 2022. Chinn an Coimisiún gur sháraigh 
Airbnb Ireland UC, an rialaitheoir sonraí, an Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí mar a leanas:

• Airteagal 5(1)(c) RGCS 

Chinn an Coimisiún gur sháraigh Airbnb prionsabal an íoslaghdaithe sonraí, 
de bhun Airteagal 5(1)(c) RGCS, nuair a cheangail sé ar an ngearánach a 
aitheantas a fhíorú trí chóip dá aitheantas fótagrafach a chur isteach. Tharla 
an sárú seo in imthosca ina raibh réitigh nach raibh chomh sonraíbhunaithe 
céanna ar cheist an fhíorúcháin aitheantais ar fáil do Airbnb.

• Airteagal 6(1) RGCS

Chinn an Coimisiún gur tharla sé, in imthosca sonracha an ghearáin seo, 
nach raibh an leas dlisteanach a shaothraigh an rialaitheoir ina bhunús 
dleathach bailí faoi Airteagal 6 RGCS le cóip d’aitheantas fótagrafach an 
ghearánaigh a iarraidh chun an iarraidh léirscriosta uaidh a phróiseáil.

• Airteagal 12(3) RGCS

Chinn an Coimisiún gur sháraigh Airbnb Airteagal 12(3) RGCS i ndáil leis an 
dóigh ar láimhseáil sé an iarraidh rochtana ón ngearánach. Tharla an sárú 
seo nuair a mhainnigh Airbnb faisnéis a sholáthar don ghearánach faoin 
ngníomh a rinneadh i dtaca leis an iarraidh rochtana uaidh laistigh de mhí 
amháin ón iarraidh a fháil.

I bhfianaise mhéid na sáruithe, d’eisigh an Coimisiún iomardú chuig Airbnb 
Ireland UC, de bhun Airteagal 58(2)(b) RGCS. Ina theannta sin, d’ordaigh 
an Coimisiún do Airbnb Ireland UC, de bhun Airteagal 58(2)(d), leasú 
a dhéanamh ar a bheartais agus a nósanna imeachta inmheánacha le 
haghaidh iarrataí léirscriosta a láimhseáil chun a chinntiú nach gceanglófaí ar 
ábhair sonraí a thuilleadh cóip d’aitheantas fótagrafach a sholáthar nuair a 
dhéanann siad iarrataí léirscriosta sonraí, ach amháin i gcás go bhféadfaidh 
sé bunús dlí le déanamh amhlaidh a léiriú. D’ordaigh an Coimisiún do 
Airbnb Ireland UC mionsonraí faoina bheartais agus a nósanna imeachta 
inmheánacha athbhreithnithe a sholáthar dó faoin 4 Samhain 2022. 
Chomhlíon Airbnb an t-ordú sin faoin spriocdháta socraithe. 

Taisceadh gearán in aghaidh Airbnb Ireland UC (“Airbnb”) le Coimisinéir 
Bheirlín um Chosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise (“Údarás Cosanta 
Sonraí Bheirlín”). Aistríodh an gearán chuig Coimisiún na hÉireann um 
Chosaint Sonraí (“an Coimisiún”) ansin lena láimhseáil aige ina cháil mar 
phríomhúdarás maoirseachta.

Líomhain an gearánach gur mhainnigh Airbnb iarraidh léirscriosta agus 
iarraidh rochtana ina dhiaidh sin a chuir sé faoina bhráid a chomhlíonadh 
laistigh den chreat ama reachtúil. Ina theannta sin, luaigh an gearánach 
gur tharla sé, nuair a chuir sé an iarraidh léirscriosta uaidh isteach, gur iarr 
Airbnb air a aitheantas a fhíorú trí fhótachóip dá dhoiciméad aitheantais 
(“aitheantas”) a sholáthar, rud nár soláthraíodh do Airbnb roimhe sin. 

Ar dtús, d’fhéach an Coimisiún leis an ngearán seo a réiteach go cairdiúil 
trína phróiseas láimhseála gearán. Níor éirigh leis teacht ar réiteach 
cairdiúil, áfach, agus osclaíodh fiosrúchán ar an gcás. Ba iad seo a leanas na 
saincheisteanna lena n-iniúchadh agus lena gcinneadh ag an bhfiosrúchán 
ón gCoimisiún: (i) cé acu a bhí nó nach raibh bunús dleathach ag Airbnb le 
cóip d’aitheantas an ghearánaigh a iarraidh tar éis dó iarraidh léirscriosta 
a chur isteach de bhun Airteagal 17 RGCS; (ii) cé acu a láimhseáil nó nár 
láimhseáil Airbnb an iarraidh léirscriosta sin i gcomhréir leis an Rialachán 
Ginearálta agus leis an Acht um Chosaint Sonraí, 2018; agus (iii) cé acu a 
láimhseáil nó nár láimhseáil Airbnb an iarraidh rochtana ón ngearánach i 
gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta agus leis an Acht um Chosaint Sonraí, 
2018.

Thug Airbnb freagra ar na líomhaintí ón ngearánach, agus é ag tabhairt údar 
leis an iarraidh uaidh ar aitheantas fótagrafach mar gheall ar na héifeachtaí 
díobhálacha a bheadh ann dá scriosfaí cuntas go héagórach. Chuir Airbnb 
in iúl gur féidir le dochar suntasach fíorshaoil a bheith ag baint le cuntas 
Airbnb a scriosadh go calaoiseach, lena n-áirítear, i gcás na n-óstach, an 
dochar eacnamaíoch a bhaineann le háirithintí a chealú agus leis an dea-thoil 
a gnóthaíodh sa chuntas a chailleadh agus, i gcás na n-aíonna, an baol go 
gcaillfeadh siad cóiríocht agus iad ag taisteal thar lear. Luaigh Airbnb nach 
rioscaí beagbhríocha iad sin agus nach mór bearta cuí a dhéanamh chun dul 
i ngleic leo. Luaigh sé freisin gur cruthúnas iontaofa aitheantais é doiciméad 
aitheantais a sholáthar chun iarraidh léirscriosta a fhíordheimhniú agus nach 
gcuireann sé aon ualach díréireach ar an duine aonair atá ag déanamh na 
hiarrata. D’áitigh sé gur féidir aitheantas fótagrafach a mheas a bheith ina 
dhroichead fianaiseach idir aitheantas ar líne agus aitheantas as líne.

Cás Stadair 19: 

Cinneadh Airteagal 60 maidir le Airbnb Ireland 
UC – Freagra moillithe ar Iarraidh Rochtana agus 
Iarraidh Léirscriosta 
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2. Ghabh an rialaitheoir sonraí leithscéal ó chroí as an earráid. 

I mí Eanáir 2022, chuir an Coimisiún an t-ábhar sonraí ar an eolas faoin 
toradh deiridh ar an gcaidreamh a rinne sé leis an rialaitheoir sonraí.  Agus 
é sin á dhéanamh aige, thug an Coimisiún faoi deara gur chosúil gur thug 
na gníomhartha a rinne an rialaitheoir sonraí aghaidh leordhóthanach ar na 
hábhair imní a tarraingíodh anuas sa ghearán uaidh. Sna himthosca, i gcás 
go raibh sé míshásta leis an toradh, d’iarr an Coimisiún ar an ábhar sonraí 
fógra a thabhairt dó faoi sin laistigh de dhá mhí ionas go bhféadfadh sé an ní 
a bhreithniú tuilleadh. 

An lá dár gcionn, chuir an t-ábhar sonraí an Coimisiún ar an eolas le 
ríomhphost gur aontaigh sé leis an réiteach neamhfhoirmiúil toisc gur 
réitíodh na hábhair imní a bhí aige. D’inis an t-ábhar sonraí don Choimisiún 
ina dhiaidh sin gur cuireadh an iarraidh léirscriosta i gcrích agus gur 
léirscriosadh a shonraí pearsanta. 

Deimhniú maidir leis an Toradh

Chun críocha nós imeachta comhsheasmhachta agus comhair an Rialacháin 
Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí, chuir an Coimisiún dréacht den toradh 
in iúl, rud inar deimhníodh na nithe seo a leanas:

• Réitíodh an gearán ina iomláine ar shlí chairdiúil idir na páirtithe lena 
mbaineann;

• Ba é an toradh a bhí ar an réiteach aontaithe ná nárbh ann d’ábhar an 
ghearáin a thuilleadh. 

Ní bhfuarthas aon agóidí ábhartha réasúnaithe ó na húdaráis mhaoirseachta 
lena mbaineann maidir leis an dréacht, agus dhún an Coimisiún an comhad 
sa chás seo ina dhiaidh sin. 

Cúlra

I mí Feabhra 2021, thaisc ábhar sonraí gearán leis an gCoimisiún um 
Chosaint Sonraí de bhun Airteagal 77 GDPR. Bhain an gearán le rialaitheoir 
sonraí atá lonnaithe in Éirinn. Measadh gurbh é an Coimisiún an t-údarás 
inniúil chun críche Airteagal 56(1) GDPR.

Bhí mionsonraí an ghearáin mar a leanas:

a. Sheol an t-ábhar sonraí ríomhphost chuig an rialaitheoir sonraí i mí 
Eanáir 2021 chun a iarraidh go léirscriosfaí a shonraí pearsanta.

b. Ní bhfuair an t-ábhar sonraí aon fhreagra ón rialaitheoir sonraí.

Tar éis réamhscrúdú a dhéanamh ar an ábhar ar dhírigh an gearánach 
a aird air, mheas an Coimisiún go raibh dóchúlacht réasúnach ann go 
bhféadfadh na páirtithe lena mbaineann ábhar an ghearáin a réiteach go 
neamhfhoirmiúil laistigh de chreat ama réasúnach. 

Réiteach Neamhfhoirmiúil

Rinne an Coimisiún caidreamh leis an ábhar sonraí agus leis an rialaitheoir 
sonraí araon i ndáil le hábhar an ghearáin. De bhun an chaidrimh sin, 
fuarthas amach gur tharla sé, le linn na seachtaine inar sheol an t-ábhar 
sonraí an iarraidh léirscriosta uaidh le ríomhphost chuig an rialaitheoir, gur 
chuir an rialaitheoir próiseas nua chun feidhme chun iarrataí léirscriosta 
a bhainistiú ar shlí níos fearr. D’inis an rialaitheoir sonraí don Choimisiún 
gurbh idirthréimhse í an tseachtain ina bhfuarthas an ríomhphost agus gur 
chosúil nár tugadh faoi deara é. Le linn na hidirthréimhse sin, bhí pearsana 
nua á n-oiliúint ar conas na cineálacha iarrataí sin a bhainistiú. Luaigh an 
rialaitheoir sonraí gur de dhearmad a tharla an earráid agus gurbh fhéidir 
gur tháinig sí as an aistriú teicniúil nó as earráid an duine. B’oth leis an 
earráid. Sna himthosca, d’aontaigh an rialaitheoir sonraí na gníomhartha seo 
a leanas a dhéanamh: 

1. D’aontaigh an rialaitheoir sonraí an iarraidh léirscriosta a chomhlíonadh; 
agus

Cás Stadair 20: 

Réitíodh gearán trasteorann trí nós imeachta 
comhair an Aontais Eorpaigh
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