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Stiùiridh) air Làimhseachadh Tèarainte (Dearbhaidhean Pearsanta) – eàrr-ràdh; A‟ Cleachdadh TF gu h-Iomchaidh; 
Leantalachd airson a‟ Ghnìomhachais; Dìon Chloinne; Làimhseachadh Cunnairt; Luchd-obrach nan Aonar; Leabhran an 

Luchd-obrach 
 

Adhbhar a’ Phoileasaidh: Gus an lagh a choileanadh a thaobh an fhiosrachaidh a tha a‟ bhuidheann a‟ cumail mu 
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chumail; agus prìomh chunnartan air an comharrachadh. Na lùib tha nòta mu “dheagh-chleachdadh” a thaobh 

iarrtasan airson fiosrachadh mu dhaoine, agus a thaobh Cleachdadh Dhealbhan-camara (le fiosrachadh mu mar a tha, 
no nach eil, sin a‟ tighinn fo Achd Dìon an Fhiosrachaidh). 
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Fèisean nan Gàidheal  

Poileasaidh Dìon Fiosrachaidh  

An Riaghladair Fiosrachaidh (Buidheann) 

Fèisean nan Gàidheal, Taigh a‟ Mhill, Port Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach, IV51 9BZ 

(Àireamh Clàraidh le Oifis Coimiseanair an Fhiosrachaidh Z7084687) 

Raon-dleastanais a’ phoileasaidh 

Tha am poileasaidh seo a‟ buntainn ri: 
 prìomh oifis Fèisean nan Gàidheal 

 na h-oifisean ionadail aca 

 gach oifigear aig Fèisean nan Gàidheal 

 am Bòrd Stiùiridh 

 luchd-comhairleachaidh agus luchd-rianachd fèin-fhastaichte ag obair do dh‟Fhèisean nan Gàidheal 

 Fèisean a tha nam buill (gach neach-obrach saor-thoileach) 

 

Tha e a‟ buntainn ri luchd-obrach dreuchdail, saor-thoileach, cunnradairean agus luchd-obrach nan seiseanan (me 
luchd-teagaisg, luchd-stiùiridh, msaa.). 
 

Tha am fiosrachadh uile a tha a‟ bhuidheann a‟ làimhseachadh a‟ tighinn fo sgèith a‟ phoileasaidh seo. 
 

Chan eil am poileasaidh seo a‟ buntainn ri Fèis Rois, a tha na Riaghladair Fiosrachaidh fa leth. Bidh Fèisean nan 
Gàidheal is Fèis Rois nan Co-riaghladairean Fiosrachaidh airson cuid den fhiosrachadh air an toirear iomradh an 

seo. Nuair a tha Fèisean eile clàraichte le Coimiseanair an Fhiosrachaidh, chan eil an clàradh aig Fèisean nan 

Gàidheal a‟ buntainn riutha, ach nuair a tha fiosrachadh co-roinnte eadar an Fhèis agus Fèisean nan Gàidheal. 
 

Adhbhar a’ Phoileasaidh  
‟S e adhbhar a‟ phoileasaidh seo gun urrainn do dh‟Fhèisean nan Gàidheal: 

 an lagh a choileanadh a thaobh an fhiosrachaidh a tha iad a‟ cumail mu dhaoine 

 deagh-chleachdadh a chur an sàs 

 daoine a tha a‟ gabhail pàirt ann an tachartasan Fèisean nan Gàidheal, luchd-taice, luchd-obrach agus daoine  

     eile a dhìon 

 a‟ bhuidheann a dhìon bhon bhuaidh a bheireadh e oirre mura coileanadh i a dleastanasan 

 
Cunntas Poileasaidh  

‟S e nì Fèisean nan Gàidheal: 

 cumaidh iad ris an lagh agus ri deagh-chleachdadh 

 bheir iad spèis do chòraichean dhaoine 

 bidh iad fosgarra is onarach le daoine mu bheil iad a‟ cumail fiosrachadh 
 bheir iad trèanadh is taic do luchd-obrach is luchd-obrach saor-thoileach a tha a‟ làimhseachadh fiosrachadh  

     pearsanta, air chor ‟s gum bi iad comasach air an giùlain fhèin ann an dòigh mhisneachail agus chunbhalach 

Tha Fèisean nan Gàidheal ag aithneachadh gur e prìomh adhbhar Achd Dìon an Fhiosrachaidh gun a bhith a‟ 

dèanamh cron air daoine. San fharsaingeachd tha sin a‟ ciallachadh: 
 a‟ cumail fiosrachadh gu tèarainte fo stiùir nan daoine ceart, agus 

 deagh fhiosrachadh a bhith againn. 

Cuideachd, tha e na amas don Achd gun dèiligear ri draghan cothromach a th‟ aig daoine mun dòigh anns an do 

chleachdadh fiosrachadh man deidhinn. Agus a thuilleadh air a bhith fosgarra is fosgailte, nì Fèisean nan Gàidheal 
oidhirp cho fad ‟s urrainn dhaibh agus cho fhad ‟s a tha reusanta roghainn a thoirt do dhaoine a thaobh dè am 

fiosrachadh a thèid a chumail agus ciamar a thèid a chleachdadh.  

Beagan fiosrachaidh mu Achd Dìon an Fhiosrachaidh 1998 
Fo Achd Dìon an Fhiosrachaidh, feumaidh neach sam bith a làimhsicheas fiosrachadh grunn phrionnsabalan 

cudromach a chur an sàs. Cuideachd fon Achd tha còraichean dligheach aig daoine air an fhiosrachadh phearsanta 
aca. 

 

Tha Achd Dìon an Fhiosrachaidh 1998, agus ùrachaidhean air an Achd, a‟ dìon dhaoine bhon fhiosrachadh aca a 
bhith air a chleachdadh ann an dòigh neo-iomchaidh, agus tha clàran pàipeir is dealain a‟ tighinn fon Achd. 

 
 

 
 

 



Prionnsabalan airson Dìon Fiosrachaidh – Geàrr-iomradh 
A rèir na h-Achd nuair a thathar a’ cumail fiosrachadh pearsanta: 

 Bu chòir a chleachdadh gu cothromach is gu laghail  

 Bu chòir a chleachdadh airson adhbharan ainmichte is laghail a-mhàin 

 Bu chòir dha a bhith iomchaidh, freagarrach agus nach bi cus ann 

 Bu chòir dha a bhith ceart agus air ùrachadh 

 Cha bu chòir a chumail nas fhaide na dh‟fheumar 

 Bu chòir a chleachdadh a rèir ur còraichean 

 Bu chòir dha a bhith tèarainte  

 Cha bu chòir a chur gu dùthchannan eile gun dìon gu leòr 

Fiosrachadh pearsanta  
Tha am poileasaidh seo a‟ buntainn ri fiosrachadh co-cheangailte ri daoine a ghabhas aithneachadh, fiù ‟s nuair 

nach eil e a‟ tighinn fo sgèith Achd Dìon an Fhiosrachaidh, seach nach eil e buileach a rèir a‟ mhìneachaidh a th‟ 
anns an Achd air „fiosrachadh‟. 

Thèid innse do luchd-obrach mu chùisean co-cheangailte ri dìon fiosrachaidh, agus mu na còraichean aca gus 

cothrom fhaighinn air an fhiosrachadh phearsanta aca fhèin, ann an Leabhran an Luchd-obrach. 
 

Adhbharan air am faodar fiosrachadh pearsanta a chumail 
Faodar fiosrachadh pearsanta mu luchd-obrach a chruinneachadh airson nan adhbharan a leanas: 

 fastadh, àrdachadh dreuchd, trèanadh, gluasad gu dreuchd eile, agus/no leasachadh dreuchdail 

 rianachd is pàigheadh thuarastalan agus pàigheadh tinneis 

 a‟ tomhas shochairean, nam measg peinseanan 

 adhbharan smachdachaidh no a‟ riaghladh coileanadh 

 a‟ measadh coileanadh 

 a‟ clàradh conaltradh eadar luchd-obrach agus na riochdairean aca 

 a‟ coileanadh an lagha 

 a‟ toirt teisteanas do bhuidhnean ionmhasail gus faighinn air cùrsaichean foghlaim agus/no gus daoine a 

chuideachadh a dh‟fhaodadh a bhith nan luchd-fastaidh ùra dhaibh agus 
 àireamhan luchd-obrach agus planadh dreuchdail 

Tha a‟ bhuidheann den bheachd gum faodar an seòrsa fiosrachaidh pearsanta a leanas a chumail air sgàth nan 

adhbharan gu h-àrd:  

 fiosrachadh pearsanta mar ainm, seòladh, aois, suidheachadh pòsaidh agus teisteanasan foghlaim. Nuair a tha 

siostaman sgrùdaidh sònraichte ann, ‟s dòcha gum bi e iomchaidh fiosrachadh iarraidh mu fhreumhan 
cinneachail agus nàiseantachd dhaoine 

 teisteanasan agus Cunntas-beatha 

 fiosrachadh conaltraidh an neach chun a chuirear fios ma dh‟èireas cùis èiginn 

 nòtaichean air còmhraidhean eadar manaidsearan agus an neach-obrach 

 measaidhean agus sgrìobhainnean co-cheangailte ri gearanan, smachdachadh, àrdachadh dreuchd, ìsleachadh 

dreuchd, no a‟ cur crìoch air cùmhnant 
 clàran mu thrèanadh 

 tuarastal, sochairean agus fiosrachadh banca/comainn thogalach agus  

 fiosrachadh mu ghreisean far obair no far obair tinn 

Thèid innse do luchd-obrach no daoine a dh‟fhaodadh a bhith nan luchd-obrach dè am fiosrachadh pearsanta a 

fhuaras no a tha air a chumail, cò às a thàinig e, agus na h-adhbharan a thèid am fiosrachadh pearsanta a 
chleachdadh no cò dha a thèid a shealltainn. 

 

Nì a‟ bhuidheann ath-sgrùdadh gach bliadhna air an t-seòrsa fiosrachaidh a thathar a‟ tional agus a‟ cumail gus 
dèanamh cinnteach gu bheil adhbhar math a thaobh obair na buidhne am fiosrachadh sin a chumail. 

 
A’ Gleidheadh Chlàran  

Tha a‟ bhuidheann a‟ cumail ris na greisean gleidhidh a tha Coimiseanair an Fhiosrachaidh a‟ moladh sa Chòd Dìon 

Fiosrachaidh airson Cleachdaidhean Obrach. 

Chithear iad sin gu h-ìosal, mura h-eil suidheachadh gnìomhachais ann a tha ag iarraidh ùine nas fhaide. 

 

 



Sgrìobhainn Ùine Gleidhidh 

Foirm-iarrtais Cho fad ‟s tha an neach ann an dreuchd 

Teisteanasan pearsanta a fhuaras 1 bhliadhna 

Fiosrachadh mun roile-pàighidh is cìsean 6 bliadhnaichean 

Clàr Làithean dheth le Tinneas 3 bliadhnaichean 

Clàr de làithean-saora bliadhnail 2 bhliadhna 

Ùine dheth gun phàigheadh/clàran airson fòrladh 

sònraichte 
3 bliadhnaichean 

Measadh Bliadhnail/clàran measaidh 5 bliadhnaichean 

Clàran co-cheangailte ri àrdachadh dreuchd, a bhith a‟ 

gluasad gu dreuchd eile, trèanadh, cùisean 

smachdachaidh 

1 bhliadhna às dèidh don neach an obair fhàgail 

Teisteanasan pearsanta/fiosrachadh a fhuaras gus am 

b‟ urrainnear teisteanasan a thoirt seachad 

5 bliadhnaichean bhon fhuaras an teisteanas/a 

dh‟fhàg iad an obair 

Geàrr-chunntas air an ùine-obrach, m.e. ainm, 
dreuchd, nuair a bhathar san dreuchd 

10 bliadhna bhon a dh‟fhàg an neach an obair 

Clàran co-cheangailte ri tubaistean no leòn san obair 12 bliadhnaichean 

Prìomh Chunnartan 
Chomharraich Fèisean nan Gàidheal na prìomh chunnartan a dh‟fhaodadh a bhith ann, agus chaidh am poileasaidh 

seo a dhealbh gus dèiligeadh riutha: 
 A‟ bristeadh riaghailtean dìomhaireachd (fiosrachadh ga sgaoileadh mar nach bu chòir) 

 Neo-shoilleir mu mar a chleachdar fiosrachadh – agus ri linn sin cha bhi tuigse cheart aig daoine mu bheilear a‟ 

cumail fiosrachadh 

 Gun a bhith a‟ tabhann roghainn mu mar a chleachdar fiosrachadh nuair a bu chòir 

 Bristeadh tèarainteachd le bhith a‟ toirt cothrom air an fhiosrachadh do chuideigin aig nach eil cead – gu  

     sònraichte aig ìre nam Fèisean ionadail 

 A‟ fàilligeadh oirbh siostam èifeachdach a chur an sàs gus atharraichean a chomharrachadh am measg luchd 

saor-thoileach nam Fèisean, agus seo a‟ ciallachadh nach bi am fiosrachadh pearsanta aca air ùrachadh 
 Thèid cron a dhèanamh air daoine mura h-eil fiosrachadh pearsanta air ùrachadh 

 Neo-shoilleir mun dòigh anns a bheilear a‟ cleachdadh fiosrachadh pearsanta luchd-obrach nan seiseanan (me 

luchd-teagaisg agus luchd-stiùiridh, no daoine eile air chùmhnant goirid) no luchd-obrach saor-thoileach, me ga 

thoirt don mhòr-shluagh; 
 A‟ fàilligeadh oirbh roghainn a thabhann mu mar a chleachdar fiosrachadh conaltraidh airson luchd-obrach, 

luchd-obrach saor-thoileach, luchd-obrach nan seiseanan no oifigearan sgìreil 

 Cùmhnantan làimhseachaidh fiosrachaidh 

 

Tèarainteachd 
Chan ionann tèarainteachd ri dìomhaireachd. Tha dìomhaireachd a‟ buntainn ris an uiread fiosrachaidh a dh‟fhaodar 

a sgaoileadh; tha tèarainteachd a‟ gleidheadh nan ìrean dìomhaireachd. 
 

Feumaidh luchd-obrach is luchd saor-thoileach – aig a bheil uallach airson fiosrachadh pearsanta a chumail, a‟ 
gabhail a-steach liostaichean postachd is liostaichean de dhaoine a tha a‟ gabhail pàirt – dèanamh cinnteach gu 

bheil am fiosrachadh sin tèarainte. Às bith an ann an caibineat faidhlidh a tha fo ghlas, agus/no air coimpiutairean 

agus diosgaichean so-ghiùlain air an dìon le facal-faire a tha e air a chumail (faicibh cuideachd am Poileasaidh 
airson TF a Chleachdadh). Bu chòir a bhith faiceallach nuair a thathar a‟ dèiligeadh ri ceistean air a‟ fòn mu 

sheòlaidhean, àireamhan fòn, is fiosrachadh eile mu dhaoine. ‟S e aon dòigh dèiligeadh ri seo, iarraidh air an neach 
a tha a‟ fònadh seòladh no àireamh fòn fhàgail agaibh agus faodaidh sibh sin a thoirt don duine mun robh iad a‟ 

faighneachd agus faodaidh an duine sin fhèin bruidhinn riutha. Cha bu chòir fiosrachadh pearsanta mar sheòladh 

no àireamh fòn na dachaigh a thoirt seachad mur an d‟fhuaras cead bhon neach mu bheilear a‟ faighneachd (me 
neach-obrach ag obair bhon taigh, am prìomh neach ris am bu chòir bruidhinn mu Fhèis, neach-teagaisg a tha ag 

obair air an ceann fhèin). Bu chòir comhairle a shireadh bhon Oifigear Dìon Fiosrachaidh mura h-eil sibh cinnteach 
dè am fiosrachadh a dh‟fhaodas sibh a thoirt seachad. 

 
Tha na h-àrd-mhanaidsearan a‟ dèiligeadh ri Iarrtasan Fiosrachaidh mu Dhaoine (faicibh Eàrr-ràdh 2). 

 

Thathar a‟ cumail fiosrachadh a tha a dhìth fo Disclosure Scotland fa leth bho fhiosrachadh eile, agus ‟s e an neach-
cruinneachaidh a-mhàin a gheibh cothrom air. (Faicibh Eàrr-ràdh 3) 

 
 

 



 

Dleastanasan 

Urrasairean 

Tha Bòrd nan Urrasairean a‟ gabhail ris gur ann orrasan a tha an t-uallach iomlan gun coilean Fèisean nan Gàidheal 
na dleastanasan laghail aca. 

An t-Oifigear Dìon Fiosrachaidh 

‟S i Iona NicDhòmhnaill an t-Oifigear Dìon Fiosrachaidh an-dràsta, aig a bheil na dleastanasan a leanas: 
 A‟ mìneachadh don bhòrd mu dhleastanasan Dìon Fiosrachaidh 

 A‟ dèanamh ath-sgrùdadh air poileasaidhean Dìon Fiosrachaidh agus poileasaidhean co-cheangailte 

 A‟ toirt comhairle do luchd-obrach eile mu Dhìon Fiosrachaidh 

 A‟ dèanamh cinnteach gun tèid cùrsaichean inntrigidh agus trèanaidh a chumail airson Dìon Fiosrachaidh 

 A‟ cur fios chun an ùghdarrais fiosrachaidh 

 

Dleastanasan sònraichte aig luchd-obrach eile 
Stiùiriche/Manaidsear Gnìomha/Manaidsear Leasachaidh: 

 A‟ làimhseachadh iarrtasan fiosrachaidh mu dhaoine 

 A‟ ceadachadh sgaoilidhean neo-àbhaisteach no connspaideach de dh‟fhiosrachadh pearsanta  

Manaidsearan Sgioba/Roinnean-obrach 
Tha e an urra ri gach roinn-obrach no sgioba a tha a‟ làimhseachadh fiosrachadh pearsanta na dòighean-obrach 

aca fhèin a dhealbh (nan lùib sin tha iarrtasan airson trèanadh no cùrsa inntrigidh) gus dèanamh cinnteach gu 

bheilear a‟ cur an sàs deagh-chleachdadh a thaobh Dìon Fiosrachaidh. 
 

Tha e an urra ri gach Oifis Ionadail agus Comataidh Fèise dèanamh cinnteach gun coilean an oifis aca am 
poileasaidh seo agus an stiùireadh a tha na chois. 

 
Cuideachd, feumaidh manaidsearan dèanamh cinnteach gun tèid innse don Oifigear Dìon Fiosrachaidh mu 

atharraichean sam bith san dòigh a tha iad a‟ cleachdadh fiosrachadh pearsanta a dh‟fhaodadh buaidh a thoirt air 

mar a tha a‟ bhuidheann a‟ cur fios chun an ùghdarrais fiosrachaidh. 

Luchd-obrach agus Luchd Saor-thoileach 

Feumaidh gach neach-obrach agus neach saor-thoileach poileasaidhean agus modhan-obrach, co-cheangailte ri 
fiosrachadh pearsanta a dh‟fhaodadh iad làimhseachadh nan obair, a leughadh, a thuigsinn agus gabhail riutha. 

Ga Chur an Gnìomh 

Ma thèid riaghailtean a‟ phoileasaidh seo a bhristeadh, thèid dèiligeadh ri sin fo mhodhan smachdachaidh Fèisean 
nan Gàidheal. 

 
Tha e na chùmhnant obrach gabhail ris a‟ phoileasaidh seo agus ma thèid am poileasaidh seo a bhristeadh a 

dh‟aona ghnothach thèid an neach a smachdachadh, agus ‟s dòcha gun tèid a c(h)ur a-mach às a d(h)reuchd no 

gun tèid cùis laghail a thogail. Ma choimheadas sibh air fiosrachadh neach-obrach eile gun chead, coimheadar air 
seo mar fhìor dhroch ghiùlan agus ‟s e eucoir a th‟ ann fo Achd Dìon an Fhiosrachaidh 1998, earrainn 55. 

 



Eàrr-ràdh 1 (airson a’ Phoileasaidh Dìon Fiosrachaidh) 
Nòta airson Deagh-chleachdadh ann an Dìon Fiosrachaidh 

 
A’ Togail Dhealbhan-camara ann an Sgoiltean (bho Oifis Coimiseanair an Fhiosrachaidh) 

Tha an Stiùireadh airson Deagh-chleachdadh ag amas air Ùghdarrasan Foghlaim Ionadail agus daoine a tha ag obair 

ann an sgoiltean, colaistean agus oilthighean. Tha e a‟ toirt dhuibh comhairle air togail dhealbhan-camara ann an 
ionadan foghlaim agus air riaghailtean Achd Dìon an Fhiosrachaidh a dh‟fhaodadh a bhith iomchaidh. 

 
Deagh-chleachdadh 

Gu math tric cha bhi buaidh aig Achd Dìon an Fhiosrachaidh air suidheachadh far a bheilear a‟ togail dealbh-camara 
ann an sgoil no ionad foghlaim eile. Cha bu chòir draghan mearachdach mun Achd a chleachdadh mar leisgeul gus 

stad a chur air daoine dealbhan no bhideothan a thogail a dh‟fhaodadh còrdadh ri tòrr dhaoine. Nuair a tha cùisean a‟ 

tighinn fo ùghdarras na h-Achd, ‟s e dòigh smaoineachaidh ciallach a dh‟fhaodar a leantainn: ma dh‟iarras neach-
camara cead dealbh a thogail, gu math tric bidh sin gu leòr gus dèanamh cinnteach gu bheilear a‟ coileanadh na h-

Achd. 
 Faodaidh dealbhan oifigeil a thèid a thogail airson an cleachdadh leis an sgoil tighinn fon Achd agus bu chòir 

innse do sgoilearan agus oileanaich carson a thathar gan togail. 

 Chan eil dealbhan a thèid a thogail airson adhbharan pearsanta a‟ tighinn fon Achd. 

 

Eisimpleirean 
Adhbharan Pearsanta: 
 Tha pàrant a‟ togail dealbh den phàiste aca agus feadhainn de na caraidean aca aig Latha Spòrs na sgoile airson 

a chur ann a leabhar-dhealbh teaghlaich. Thèid na dealbhan seo a thogail airson an cleachdadh gu pearsanta 
agus chan eil iad a‟ tighinn fo Achd Dìon an Fhiosrachaidh. 

 Tha seann-phàrantan a‟ faighinn cuireadh do dhealbh-chluiche na sgoile agus tha iad ag iarraidh film bhidio a 

dhèanamh dheth. Thèid na dealbhan seo a thogail airson an cleachdadh gu pearsanta agus chan eil iad a‟ tighinn 
fo Achd Dìon an Fhiosrachaidh. 

 

Dealbhan Oifigeil na Sgoile: 
 Thèid dealbhan a thogail de sgoilearan no de dh'oileanaich airson pasaichean-togalaich. Bidh e buailteach gun 

tèid na dealbhan seo a stòradh ann an riochd dealain còmhla ri fiosrachadh pearsanta eile agus bidh iad sin a‟ 

tighinn fon Achd. 
 Thèid dealbhan a thogail de bhuidheann bheag de sgoilearan ann an leasan saidheans agus thèid an dealbh a 

chleachdadh ann an ro-shealladh na sgoile. Tha e eu-coltach gur e fiosrachadh pearsanta a bhios ann agus cha 

bhi iad sin a‟ tighinn fon Achd. 

 
Dealbhan airson nam Meadhanan: 
Thèid dealbh a thogail le pàipear-naidheachd ionadail de sheirbheis-dhuaisean na sgoile. Cho fad ‟s a dh‟aontaich an 
sgoil ri seo, agus a tha fios aig a‟ chloinn agus/no am pàrantan/luchd-cùraim gum faodadh dealbhan de dhaoine a 

bhios aig an t-seirbheis-dhuaisean nochdadh sa phàipear, cha bhi seo a‟ bristeadh na h-Achd. 
 

Tuilleadh Fiosrachaidh 

Ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhìth oirbh mu seo no nì sam bith eile co-cheangailte ri Dìon Fiosrachaidh, cuiribh fios 
thugainn aig: 

Làrach-lìn: www.ico.gov.uk Post-d: mail@ico.gsi.gov.uk Fòn: 01625 545700

http://www.ico.gov.uk/
mailto:mail@ico.gsi.gov.uk


Eàrr-ràdh 2 (airson a’ Phoileasaidh Dìon Fiosrachaidh) 
Iarrtasan Fiosrachaidh mu Dhaoine (bho làrach-lìn Oifis Coimiseanair an Fhiosrachaidh – www.ico.gov.uk) 

Liosta Ghnìomhan airson a bhith a’ làimhseachadh fiosrachadh pearsanta (iarrtasan fiosrachaidh mu 
dhaoine) 

(Cuideachd, faicibh am Poileasaidh airson làimhseachadh msaa Fiosrachadh bho Dhearbhaidhean 

Pearsanta gu tèarainte, gu h-ìosal) 
 

Tha an stiùireadh seo ag amas air buidhnean beaga is meadhanach mòr, a gheibh iarrtasan airson fiosrachadh a tha 
a‟ tighinn fo Achd Dìon an Fhiosrachaidh 1998 (an Achd), a chuideachadh. 

 
Faodaidh daoine fon Achd iarrtas a chur a-steach ann an sgrìobhadh airson lethbhreac den fhiosrachadh a tha sibh a‟ 

cumail air coimpiutair no ann am faidhle pàipeir man deidhinn. Canar iarrtas fiosrachaidh mu neach ri seo. Tha còir 

aca cuideachd air mìneachadh fhaotainn air an fhiosrachadh, ciamar a tha sibh ga chleachdadh, cò thuige a 
dh‟fhaodadh sibh a chur, agus fiosrachadh sam bith a th‟ agaibh mu cò às a thàinig am fiosrachadh. Tha buidhnean 

air a bhith làimhseachadh iarrtasan airson fiosrachaidh bho dhaoine airson bhliadhnaichean, ùine mhòr mus robh còir 
laghail aig daoine air fiosrachadh. Nuair a tha sibh toilichte am fiosrachadh, a dh‟iarrar, a thoirt seachad, gu math tric 

tha e a‟ dèanamh ciall ma nì sibh sin nur n-obair àbhaisteach, an àite a bhith a‟ coimhead air iarrtas sgrìobhte sam 

bith mar iarrtas oifigeil fon Achd. 
 

Aig amannan eile feumaidh sibh coimhead air an iarrtas a rèir riaghailtean na h-Achd. Cuidichidh an liosta ghnìomhan 
seo sibh le iarrtasan fiosrachaidh mu dhaoine. 

 
1 An e iarrtas fiosrachaidh mu neach a th’ ann? 

Obraichibh a-mach a bheil sibh a‟ dol a dhèiligeadh ris an iarrtas mar iarrtas àbhaisteach no iarrtas fiosrachaidh mu 

neach. Faodar coimhead air iarrtas sgrìobhte sam bith bho neach airson fiosrachadh a tha sibh a‟ cumail man deidhinn 
mar iarrtas fiosrachaidh mu neach, ach gu math tric chan fheum sibh coimhead air mar sin. Nam biodh sibh buailteach 

dèiligeadh ris an iarrtas nur n-obair àbhaisteach, dèanaibh sin. 
 

Am measg nan eisimpleirean den t-seòrsa suidheachaidh seo tha: 

•   “Tha mi air àireamh a‟ bharantais airson a‟ frids agam a chall. Am b‟ urrainn dhuibh innse dhomh dè th‟ ann?” 
•   “Cia mheud turas a thug mi airgead a-mach às mo chunntas-banca air a‟ mhìos sa chaidh?” 

 
Tha e buailteach gun dèiligear ris na leanas mar iarrtasan fiosrachaidh foirmeil mu neach. 

•   “Cuiribh thugam lethbhreac de na clàran obrach agam.” 

•   “Tha còir agam na fàirdealan uile a chuireadh thugam thairis air na trì bliadhna mu dheireadh fhaicinn. Cuiribh    
     lethbhreacan thugam le ur toil.” 

•   “Tha mi nam fhear-lagha ag obair às leth mo neach-fastaidh agus tha mi ag iarraidh lethbhreac de na clàran  
    meidigeach aige. Chithear cead iomchaidh an cois na litreach seo.” 

 
Mura h-eil sibh cinnteach ciamar a bu chòir dhuibh dèiligeadh ris an iarrtas, cuiribh fios air ais chun an neach no an 

duine a tha gan riochdachadh airson soillearachadh fhaighinn air a‟ chùis. Thoiribh trèanadh do ar luchd-obrach gus 

am bi iad comasach iarrtasan fiosrachaidh mu dhaoine aithneachadh nuair a gheibh iad iad, agus gus am bi fios aca 
dè nì iad. 

 
Chan e Dèiligibh ris an iarrtas mar phàirt de ur n-obair àbhaisteach. 

 

’S e Theirigibh gu 2. 
 

2  A bheil fiosrachadh gu leòr agaibh a bhith cinnteach à dearbh-aithne an neach-iarrtais? 
Gu math tric cha bhi adhbhar agaibh a bhith teagmhach mu dhearbh-aithne cuideigin. Mar eisimpleir, ma tha 

cuideigin, ris am bi sibh a‟ bruidhinn gu tric, a‟ cur litir thugaibh bhon t-seòladh aithnichte aca, tha a h-uile teans ann 
gur iad a chuir an litir. 

 

Chan eil Ma tha adhbhar math agaibh a bhith teagmhach mu dhearbh-aithne an neach-iarrtais, faodaidh sibh iarraidh 
orra fianais iomchaidh a thoirt dhuibh gus a dhearbhadh. Mar eisimpleir, faodaidh sibh faighneachd dhaibh mu phìos 

fiosrachaidh a tha sna clàran agaibh a tha sibh a‟ sùileachadh a bhiodh fios aca mu dheidhinn, mar fhios mun 
bhallrachd aca, no lethbhreac den ainm-sgrìobhte aca a chaidh a dhèanamh le neach-fianais an làthair. Nuair a tha 

sibh riaraichte, theirigibh gu 3.   

 
Tha Theirigibh gu 3. 

 
 



3  A bheil fiosrachadh eile a dhìth oirbh gus na clàran a dh’iarr iad a lorg? 
Chan eil Theirigibh gu 4. 

 
Tha Feumaidh sibh iarraidh air an neach fiosrachadh sam bith eile, a dh‟fheumas sibh gus na clàran a tha iad ag 

iarraidh a lorg, a thoirt dhuibh. 

 
‟S dòcha gun cuidicheadh e sibh nan iarradh sibh orra iarrtas nas mionaidiche a dhèanamh. Mar eisimpleir, ma tha 

sibh a‟ cumail an fhiosrachaidh mun luchd-ceannaich agaibh air aon siostam coimpiutaireachd agus am fiosrachadh 
mu na daoine a tha a‟ reic stuth dhuibhse air siostam eile, dh‟fhaodadh sibh faighneachd don neach, dè an ceangal a 

th‟ aca ribh. No, dh‟fhaodadh sibh faighneachd dhaibh cuin a bha gnothach aca ribh. Ge-tà, faodaidh iad iarraidh oirbh 
a h-uile pìos fiosrachaidh a th‟ agaibh man deidhinn a thoirt dhaibh, agus dh‟fhaodadh gum feumar rannsachadh gu 

math farsaing a dhèanamh airson sin. 

 
Feumaidh sibh iarrtas fiosrachaidh mu neach a fhreagairt taobh a-staigh 40 latha às dèidh dhuibh fiosrachadh a 

bharrachd a bha a dhìth fhaighinn agus cìs sam bith a dh‟iarras sibh. Theirigibh gu 4. 
 

4  A bheil sibh a’ dol a dh’iarraidh cìs? 

Chan eil Theirigibh gu 5. 
 

Tha Ma tha sibh feumach air cìs, feumaidh sibh sin iarraidh air an neach gu sgiobalta. Chan fhaodar barrachd na £10 
iarraidh mura h-eil clàran meidigeach no foghlaim an sàs san iarrtas (faicibh an stiùireadh air ar làrach-lìn). Tòisichidh 

an ùine 40-latha airson freagairt nuair a tha sibh air cìs sam bith a bha a dhìth fhaighinn agus fiosrachadh sam bith a 
bha a dhìth gus na clàran a lorg. Theirigibh gu 5. 

 

5  A bheil fiosrachadh agaibh mun neach? 
Chan eil Mura h-eil fiosrachadh pearsanta mun neach agaibh, feumaidh sibh innse dhaibh. 

 
Tha Theirigibh gu 6. 

 

6  An atharraich am fiosrachadh san ùine eadar a bhith a’ faighinn an iarrtais agus a bhith a’ cur 
freagairt? 

Chan atharraich Theirigibh gu 7. 
 

Atharraichidh Faodaidh sibh fiosrachadh pearsanta atharrachadh no pàirt dheth a dhubhadh às, mar as gnàth leibh, 

às dèidh dhuibh iarrtas fhaighinn. Ach, chan fhaod sibh clàran atharrachadh air sgàth ‟s gun d‟fhuair sibh iarrtas, fiù ‟s 
ma lorgas sibh fiosrachadh mearachdach no nàr sa chlàr. Theirigibh gu 7. 

 
7  A bheil fiosrachadh na lùib mu dheidhinn dhaoine eile? 

Chan eil Theirigibh gu 8. 
 

Tha Cha bu chòir dhuibh am fiosrachadh sin a thoirt seachad ach nuair a tha na daoine eile air cead a thoirt dhuibh, 

no nuair a tha e ceart gu leòr am fiosrachadh a thoirt seachad gun chead. Fiù ‟s nuair nach bu chòir dhuibh 
fiosrachadh nan daoine eile fhoillseachadh, bu chòir dhuibh an uiread fiosrachaidh as urrainnear a thoirt don neach le 

bhith a‟ toirt às iomraidhean air daoine eile. Gus cuideachadh le seo, tha sinn air stiùireadh nas mionaidiche 
fhoillseachadh airson dèiligeadh ri iarrtasan fiosrachaidh mu neach far a bheil fiosrachadh mu dhaoine eile an sàs ann. 

Theirigibh gu 8. 

 
8  Am feum sibh am fiosrachadh a thoirt seachad? 

Uaireannan bidh suidheachaidhean ann far nach fheum sibh cuid a dh‟fhiosrachadh a thoirt seachad. Tha fiosrachadh 
mu chuid a chùisean a tha a‟ tighinn fo riaghailtean mura-bhith, nam measg tha: 

•   a‟ lorg agus a‟ cur stad air eucoir 
•   co-rèiteachadh ris an neach-iarrtais 

•   ro-mheasaidhean riaghlaidh 

•   teisteanasan pearsanta dìomhair a thug sibh seachad (ach chan e feadhainn a thugadh dhuibh) 
•   fiosrachadh air a chleachdadh air adhbharan rannsachaidh, eachdraidh no staitistigeil  

•   fiosrachadh a thig fo sgèith sochair nan dreuchdan laghail 
 

Chan fheum Ma tha am fiosrachadh uile a th‟ agaibh mun neach-iarrtais a‟ tighinn fo riaghailtean mura-bhith, 

faodaidh sibh innse dhaibh nach eil fiosrachadh pearsanta agaibh man deidhinn a dh‟fheumas sibh fhoillseachadh. 
 

Feumaidh Theirigibh gu 9. 
 



9  A bheil briathrachas no còdaichean toinnte ann? 
‟S dòcha gum bi giorrachaidhean no faclan teicnigeach san fhiosrachadh nach tuig an neach, mar eisimpleir, tha „02‟ a‟ 

ciallachadh cunntas mìosail, tha „03‟ a‟ ciallachadh „a‟ pàigheadh nuair a gheibhear am bathar‟ agus mar sin air adhart. 
 

Chan eil Theirigibh gu 10. 

 
Tha Feumaidh sibh dèanamh cinnteach gu bheil iad seo air am mìneachadh air chor ‟s gun tuig daoine am 

fiosrachadh. Theirigibh gu 10. 
 

10  A’ deasachadh na freagairt 
Bu chòir lethbhreac den fhiosrachadh a thoirt seachad ann an cruth maireannach, ach nuair a dh‟aontaicheas an 

neach ri cruth eile, no nuair a tha e do-dhèanta sin a dhèanamh no nuair a bhiodh cus obrach na lùib. Dh‟fhaodadh 

seo a bhith a‟ ciallachadh gun cosgadh e tòrr no gun toireadh e tòrr ùine am fiosrachadh a thoirt seachad ann an 
cruth „cruaidh‟. An àite sin dh‟fhaodadh sibh leigeil leis an neach coimhead air an fhiosrachadh air an sgrion. Tha 40 

latha agaibh gus iarrtas a fhreagairt bhon àm a gheibh sibh am fiosrachadh a tha a dhìth gus dèiligeadh ris an iarrtas 
agus a gheibh sibh cìs sam bith a bha a dhìth. Faodaidh daoine gearan a dhèanamh ri Oifis Coimiseanair an 

Fhiosrachaidh no fios a chur chun na cùirte mura freagair sibh taobh a-staigh na h-ùine seo. 

 
Tuilleadh Fiosrachaidh 

Ma tha sibh ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn seo no nì sam bith eile co-cheangailte ri dìon fiosrachaidh, 
cuiribh fios thugainn. 

Fòn: 08456 30 60 60 (prìs aig ìre ionadail) 
01625 54 57 45 (Ìre Nàiseanta) 

Post-d: cleachdaibh am foirm ceist air ar làrach-lìn 

Làrach-lìn: www.ico.gov.uk



Eàrr-ràdh 3 (airson a’ Phoileasaidh Dìon Fiosrachaidh) 

Poileasaidh air Làimhseachadh, Cleachdadh, Stòradh is Gleidheadh Fiosrachaidh bho Dhearbhaidhean 

Pearsanta gu Tèarainte 

A rèir a‟ Chòd Obrachaidh a dh‟fhoillsich Ministearan na h-Alba fo earrainn 122 de Achd a‟ Phoilis 1997, airson daoine 

clàraichte agus daoine eile a gheibh Fiosrachadh bho Dhearbhaidhean Pearsanta, nì Fèisean nan Gàidheal cinnteach 
às na cleachdaidhean a leanas. 

 
1 Chan iarrar Dearbhadh Pearsanta ach nuair a dh‟fheumar agus nuair a tha e iomchaidh a thaobh dreuchd 

shònraichte, agus cha chleachdar am fiosrachadh bhon teisteanas dearbhaidh ach airson adhbharan fastaidh. 
 

2 Nì Fèisean nan Gàidheal cinnteach às gun aontaich an neach mus iarrar dearbhadh pearsanta, agus iarrar an 

cead mus tèid am fiosrachadh a sgaoileadh air adhbhar eile a thuilleadh air adhbharan fastaidh. 
 

3 Cha roinnear fiosrachadh bho dhearbhadh pearsanta ach le daoine bu chòir coimhead air an lùib nan 
dleastanasan obrach aca. 

 

4 Nuair a gheibh Fèisean nan Gàidheal fiosrachadh a bharrachd tro dhearbhadh pearsanta ach nach fhaigh an 
neach-iarrtais am fiosrachadh sin, cha toir Fèisean nan Gàidheal am fiosrachadh sin don neach-iarrtais, ach 

innsidh sinn dhaibh gu bheil fiosrachadh a bharrachd ann, ma bheir am fiosrachadh sin buaidh air a‟ phròiseas 
fhastaidh. 

 
5 Bidh fiosrachadh bho dhearbhaidhean pearsanta air a chumail ann an ciste ghlaiste nach gabh a ghluasad, airson 

suas ri 6 mìosan. Chan fhaigh ach daoine le cead am fiosrachadh seo fhaicinn tro na dleastanasan obrach aca 

cothrom air a‟ chiste seo fhosgladh. 
 

6 Thèid fiosrachadh bho dhearbhaidhean pearsanta a chur na stiallan le inneal. 
 

7 Cha dèanar lethbhreac de dh‟fhiosrachadh bho dhearbhadh pearsanta. Ge-tà, thèid am fiosrachadh a leanas a 

chumail: 
 Ceann-latha a chaidh am fiosrachadh pearsanta fhoillseachadh 

 Ainm an neach  

 Seòrsa Dearbhaidh Pearsanta  

 Dreuchd don deach an dearbhadh iarraidh 

 Àireamh shònraichte an dearbhaidh phearsanta 

 Fios mu mar a chaidh don iarrtas-obrach 

 

8 Nì Fèisean nan Gàidheal cinnteach às gu bheil fios aig gach neach-obrach aig a bheil cead coimhead air 
fiosrachadh bho dhearbhaidhean pearsanta mun phoileasaidh seo agus gum faigh iad trèanadh is taic iomchaidh. 

 
9 Bheir Fèisean nan Gàidheal lethbhreac den phoileasaidh seo, agus an Còd Obrachaidh a dh‟fhoillsich Ministearan 

na h-Alba fo earrainn 122 de Achd a‟ Phoilis 1997, do neach sam bith a chuireas a-steach airson obair aig Fèisean 

nan Gàidheal far am feumar dearbhadh pearsanta. 
 

Tha Fèisean nan Gàidheal tro am Poileasaidh Co-ionannachd Chothroman, agus seo na earrainn dheth, ag iarraidh 
dèanamh cinnteach gun dèiligear ri gach neach-iarrtais airson obraichean aig a‟ bhuidhinn gu cothromach. 

 

 
 



 
 

Eàrr-ràdh 4 (airson a’ Phoileasaidh Dìon Fiosrachaidh) 
Dìon Fiosrachaidh agus na Fèisean 

Prionnsabalan 

Tha ochd prionnsabalan bho Achd Dìon an Fhiosrachaidh 1988 a nì cinnteach gun tèid ur fiosrachadh a 
làimhseachadh gu ceart. 

 
A rèir nam prionnsabalan airson a bhith a‟ cumail fiosrachadh: 

 bu chòir a chleachdadh gu cothromach is gu laghail 

 bu chòir a chleachdadh airson adhbharan ainmichte is laghail a-mhàin 

 bu chòir dha a bhith iomchaidh, freagarrach agus nach bi cus ann 

 bu chòir dha a bhith ceart agus air ùrachadh 

 bha bu chòir a chumail nas fhaide na tha dh‟fheumar 

 bu chòir a chleachdadh a rèir ur còraichean 

 bu chòir dha a bhith tèarainte 

 cha bu chòir a chur gu dùthchannan eile gun dìon cheart 

 

A rèir an lagha, feumaidh riaghladairean fiosrachaidh cumail ris na prionnsabalan seo. 

 
Tha Fèisean nan Gàidheal (àireamh clàraidh Z7084687) clàraichte le Coimiseanair an Fhiosrachaidh mar riaghladair 

fiosrachaidh. Nuair nach eil Fèisean fa leth clàraichte le Coimiseanair an Fhiosrachaidh (tha seo fìor mar as trice), tha 
iad a‟ tighinn fo sgèith clàradh Fèisean nan Gàidheal. 

 

Fo Adhbhar 2 de chlàradh Fèisean nan Gàidheal, Sanasachd, Margaidheachd, agus Dàimhean Poblach, am measg an 
luchd-dàta (daoine mum bithear a‟ cruinneachadh fiosrachadh) tha luchd-obrach, luchd saor-thoileach, luchd-obrach 

sealach, buill, luchd-taic, oileanaich agus sgoilearan. 
Am measg nan seòrsaichean fiosrachaidh tha fiosrachadh pearsanta, agus bathar no seirbheis a thugadh seachad (me 

– clasaichean no fèisean aig a robh iad). 

 
Fo Adhbhar 2, faodar am fiosrachadh seo fhoillseachadh don luchd-dàta fhèin agus, mar eisimpleir, do bhuidhnean 

foghlaim is trèanaidh, com-pàirtichean gnìomhachais, buidhnean saor-thoileach is carthannais, buidhnean suirbhidh is 
rannsachaidh agus na meadhanan.  

 

Dèiligear ris an fhiosrachadh a thèid a chruinneachadh le ciall, agus ma tha neach sam bith air ainmeachadh ann an 
rannsachadh, no ann an alt no foillseachadh sam bith, gheibhear an cead ro làimh. 

 
‟S dòcha gum bi ùidh aig Fèisean san artaigeil mu dhealbhan-camara agus Achd Dìon an Fhiosrachaidh, a tha 

foillsichte le Oifis Coimiseanair an Fhiosrachaidh.  
 

 


