Breisoideachas agus Oiliúnt
COMHAOINITHE AG RIALTAS NA hÉIREANN, CISTE SÓISIALTA NA hEORPA AGUS AN TIONSCNAMH FOSTAÍOCHTA DON ÓGRA
MAR CHUID DEN CHLÁR INFHOSTAITHEACHTA, CUIMISITHE AGUS FOGHLAMA ESF 2014-2020

Tá an fhoirm léiriú spéise seo deartha chun an t-eolas atá ag teastáil ón Scoil/Ionad, soláthraithe agus maoinitheoirí (is iad na maoinitheoirí
ná SOLAS agus an Roinn Oideachais agus Scileanna) (ar ³rialaitheoir´iad ceachtar acu) a bhailiú chun do léiriú spéise a chur ar aghaidh
agus comhfhreagras leantach a éascú idir rialaitheoir agus tusa. Úsáidfear sonraí na foirme seo mar bhunús an phróisis iarratais
fhoirmeálta chun a bheith i do rannpháirteach cúrsa agus ábhair ghaolmhara (m.sh. tacaíocht maidir le maoiniú cúrsa). Éascaíonn sé
aighneacht sonraí iarratasóra níos cuimsithí chuig SOLAS (an tÚdarás um Bhreisoideachas agus Oiliúna).
Cé gur féidir le Scoil/Ionad tacaíocht a thabhairt don iarratasóir an fhoirm a líonadh amach, ba cheart don iarratasóir cruinneas na sonraí a
dheimhniú agus an ráiteas cosanta sonraí thíos a léamh
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Dearbhú Iarratasóra
Deimhním go bhfuil an t-eolas tugtha ar an bhfoirm seo cruinn agus aontaím le cumarsáid leantach a fháil maidir leis an gcúrsa seo.

Ráiteas Cosanta Sonraí an Iarratasóra
Tríd an fhoirm léiriú spéise seo a chur faoi bhráid, aithním gur féidir le gach rialaitheoir mo shonraí pearsanta a phróiseáil (m.sh. ainm,
seoladh, UPSP, sonraí teagmhála) d¶fhonn measúnú a dhéanamh ar mo spéis maidir le freastal ar chúrsa FET agus chun céimeanna a
thógaint chun clárú i gcúrsaí FET. Aithním go bhféadfadh go mbeadh sé riachtanach chomh maith mo shonraí pearsanta a phróiseáil le
haghaidh feidmhiú nó riaradh feidhme de chuid SOLAS nó rialaitheoir eile faoi dhlí is infheidhme.
Aithním go bhféadfadh gach rialaitheoir mo shonraí pearsanta a roinnt laistigh dá n-eagraíochtaí, le triú páirtí san earnáil FET agus le triú
páirtí ag déanamh monatóireachta agus tuairisciú ar oibriúchán maoinithe de chuid an Aontais Eorpaigh. Tuigim chomh maith go
stóráilfear mo shonraí pearsanta ar an gClár agus Córas Tacaíochta d¶Fhoghlaimeoirí ("PLSS") ar córas TCF é do sholáthraithe FET
d¶fhonn na cláracha agus cúrsaí a chuireann siad ar fáil a bhainistiú agus a riaradh.
Aithním go gcoinneáilfidh gach Rialaitheoir mo Shonraí Pearsanta chomh fada is atá riachtanach i dtaca le m¶iarratas chun freatal ar/clárú
ar chúrsa FET agus i gcomhréir le polasaí coinneála gach Rialaitheora. Coinneáilfidh gach Rialaitheoir sonraí stairiúla nach bhfuil
riachtanach níos mó chun na críocha seo ar feadh méid áirithe ama roimh dhiúscairt i gcomhréir lena polasaí coinneála sonraí.
Tuigim gur féidir liom aon cheisteanna, barúlacha agus iarratais (m.sh. rochtain, scriosadh, teorannú, coigeartú agus iniomparthacht)
maidir le cleachtais próiseála rialaitheora a chur chuig DataProtection@msletb.ie
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