
Polasaí Cosaint Sonraí  

 

 

Tá an Díseart tiomanta do phríobháideachas na n-úsáideoirí a chosaint. Thása 

againn go bhfuilir i ndáiríre faoi do shábhaltacht agus do chuid eolais aon 

fháisnéis phearsanta a thugann tú go deonach don nDíseart, mar rannpháirtí, 

freastail imeachtaí, nó d’ainm a chur le suíomh gréasán nó ar ríomhfheasachán 
úsáidfear é le caighdeán árd sábhaltachta agus faoi chuing ruin agus de réir Achta 

um chosaint sonraí 1988 agus a leasaithe i 2003. 

Má chuireann tú eolas phearsanta ar fáil dúinn i dteachtaireacht ríomhphost go 

dtí aon cheann dár seoltaí ar ár suíomh nó aon fhoirm a líonann tú amach dúinn le 

do sonraí pearsanta, úsáidfear an teolas chun do theachtaireacht a fhreagairt 

amháin agus chun cabhair a thabhairt dhúinn an t-eolas a bhí uait a chur ar fáilt 

dhuit. 

Ní sheoltar iris an Dísirt ach amháin dóíbh sin a d’iarr í. 

Tá naisc ar ár suíomh gréasáin le suíomhanna greasáin eile go mbéidir go mbeadh 

suim nó spéis agaibh ionnta. Níl aon smacht again ar pholasaithe príobháideachais 

nó ar ábhar na suíomhanna gréasáin sin. 

 

 

 

Ceartú ag nuashonrú eolas pearsanta 

https://www.tearma.ie/q/an%20Rialach%C3%A1n%20Ginear%C3%A1lta%20maidir%20le%20Cosaint%20Sonra%C3%AD/ga/


Má thagann athrú ar do chuid eolais/fáisnéise pearsanta nó muna mian leat 

síntiús a dhíol lenár seirbhísí a thuilleadh, déanfaimíd ár ndíchaeall an t-eolas 

pearsanta a cuireadh ar fáil dúinn a cheartú a nuashonrú nó a bhaint chomh 

tapaidh agus is féidir, is féidir é seo a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh linn 

ag an Díseart, Sráid an Doirín, Daingean Uí Chúise. 

 

Conas a chosnaimíd do chuid fáisnéise/eolais 

Glacfaimíd gach réamhchúram chun do chuid fáisnéise a chosaint chuige sin 

coimeádtar an fháisnéis pearsanta ar fad atá á stóráil againn i gcomhaireachta nó 

ar ríomhaire atá cosanta ag pasfhocal. Ceadaítear do fhostóirí agus oibrithe 

deonacha ceadaithe no conraitheoirí / fhorbróirí a cheaptar ó am go ham go 

bhfuil eolas de dhíth ortha chun post ar Leith a dheonú rochtain ar fháisnéis 

inaitheanta phearsanta.  

Déantar athbhreithnithe slándála rialta chun a chinntiú go bhfanann an láithreán 

sábhálta agus slán chun tú a chosaint. 

 

Suirbhéanna agus cur chun cinn 

Déanaimíd suirbheanna agus promóisin ó am go chéile agus d’fhéadfaimís 
fáisnéis/eolas a lorg ort mar chuid díobh seo. Tá rannpháirtíocht ionnta seo go 

hiomlán deonach agus tá rogha agat mar sin eolas nó gan eolas a nochtadh. 

D’fhéadfaimís fiafraí dhuit chomh maith ar mhaith leat ríomhphost fógraíochta 
agus postálacha a fháil uainn maidir le táirgí agus seirbhísí eile. 

 

Fianáin ‘Cookies’ 

Is féidir an saghas fáisnéise agus sonraí neamhphearsanta úsáideora dá 

dtagraítear thuas a bhailiú trí oibriú caighdeánach ár n-idirlíon, ár bhfreastalaí 

agus ár logaí chomh maith le fianáin. 



Is éard is fianán ann na comhad beag téacs ina bhfuil uimhir aitheantas uathúil a 

aistrítear ó shuíomh gréasáin chuig tiomántán crua do ríomhaire ionas gur féidir 

leis an suíomh gréasáin a bhí in úsáid agat tú a aithint do ghníomhaíochtaí a 

riaradh ar an suíomh gréasáin áirithe sin. Má idirghníomhaíonn tú le codanna 

áirithe den suíomh gréasáin seolfaidh an suíomh fianán chuig do dhiosca cruaidh, 

ní aithníonn an fianán ach do ríomhaire agus ní bhíonn aon eolas pearsanta ar 

eolas aige nó a stóráil agat fút. Féadfaidh tú do rogha a dhéanamh gan d’fhianáin 
a chumasú i do bhrabsálaí má cheadaíonn do bhrabsálaí cé go mb’fhéidir go 
mbeadh ort d’fhianáin a chumasú. 

Fianáin 

Is féidir an cineál fáisnéise agus sonraí neamh pearsanta úsaideora dá dtagraítear 

thuas a bhailiú trí oibriú caighdeánach ár bhfreastalaí agus ár logaí idirlín chomh 

maith le fianáin, is comhad téacs beag é fianán in bhfuil uimhir aitheantais uathúil 

a aistrítear ó thiomáint cruaidh do riomhaire ionas gur féidir leis an suíomh 

Gréasáin atá in úsáid agat tú a aithint agus do ghníomhaíochtaí a rianú ar an 

suiomh Gréasáin áirithe sin 

Más rud é go ndéanann tú idirghníomhú le codanna áirithe den suíomh Gréasáin, 

seolfaidh an láithreán fianán go dtí do thiomáint cruaidh , ní aithníonn an fianán 

ach do riomhaire agus Ní bhíonn aon eolas pearsanta ar eolas aige nó á stóráil 

aige fút. 

Feadfair an rogha a dhéanamh gan an fhianán a chumasú I do bhrabsálaí má thug 

sé an cead dhuit, cé go mbfhéidir go gcaithfeá do fhianán a chumasú. 

Cumasaíonn fianáin iompar úsáide a riarú agus bailítear sonraí le tiomsú a 

éascódh ábhar nios dírithe agus níos feárr 

Cabhraíonn sé linn a bheith ar an eolas faoí na codanna den suíomh Gréasáin a 

bhfuil lorg ortha agus go ginerálta, tuiscint a dfháilt ar an slí a bhfuil daoine ag 

úsáid an tsuímh 
 


