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Adhbhar Gus an lagh a choileanadh a thaobh an fhiosrachaidh a tha a’ bhuidheann a’ 
cumail mu dhaoine; gus deagh dhòighean obrach a chur an sàs; gus daoine 
a tha a’ gabhail pàirt ann an tachartasan Fèisean nan Gàidheal, luchd-taice, 
luchd-obrach agus daoine eile a dhìon; gus a’ bhuidheann a dhìon bhon 
bhuaidh a bheireadh e oirre mura coileanadh i a dleastanasan.

Geàrr-iomradh Chithear: dleastanasan is ceumannan gus dèanamh cinnteach gum bi 
fiosrachadh a tha Fèisean nan Gàidheal agus na buill a’ cumail tèarainte; agus 
adhbharan air am faodar fiosrachadh a chumail; agus prìomh chunnartan air 
an comharrachadh. 

Tha am poileasaidh seo na phàirt den cho-chruinneachadh de phoileasaidhean aig Fèisean nan Gàidheal



Fèisean nan Gàidheal  
Poileasaidh Dìon Fiosrachaidh 

1. 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)

2. Raon-dleastanais a’ phoileasaidh

Tha am poileasaidh seo a’ buntainn ri fiosrachadh pearsanta/a thèid a chleachdadh leis a’ bhuidhinn agus a’ 
bualadh air:

• Oifisean agus oifigearan Fèisean nan Gàidheal

• Bòrd Stiùiridh Fèisean nan Gàidheal

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

Far a bheil Fèisean fa-leth clàraichte le Oifis Coimiseanar an Fhiosrachaidh, cha bhi an clàradh aig Fèisean nan 
Gàidheal a’ buntainn riutha, ach ann an suidheachaidhean far a bheil data eadar an dà bhuidhinn.  Faodaidh na 
Fèisean sin am poileasaidh seo a chleachdadh, ma thogras is, no atharrachadh a rèir am feumalachdan fhèin. 

3. Adhbhar a’ Phoileasaidh 

Thàinig Riaghailt Dìon Dàta Coitcheann an EU (GDPR) gu bhith na lagh taobh a-staigh na Rìoghachd Aonaichte air 
25 Cèitean 2018. Feumaidh a h-uile buidheann a bha roimhe fo Achd Dìon Dàta 1998 (DPA) gèilleadh ris an GDPR.

4. Cunntas Poileasaidh 

Ghabh an GDPR àite an DPA a bh’ ann roimhe agus bha e an dùil an reachdas ùrachadh gus aire a thoirt do 
theicneòlasan caochlaideach agus na dòighean anns a bheil daoine a-nis a’ conaltradh le buidhnean.

Dh’aontaich Riaghaltas na RA ri Bile Dìon Dàta ùr ged nach eil an RA a-nis na ball den Aonadh Eòrpach. 

Bidh Fèisean nan Gàidheal:

• a’ cur an sàs ceumannan teignigeach is eagrachaidh iomchaidh a bharrachd air taic a thoirt do luchd-
obrach agus saor-thoilich a bhios a’ làimhseachadh dàta pearsanta, gus an urrainn dhaibh obrachadh gu 
misneachail, gu cunbhalach agus gu follaiseach ann a bhith a’ lughdachadh agus, far a bheil e iomchaidh, a’ 
dèanamh dàta gun urra.

• a’ cumail sgrìobhainnean buntainneach mu ghnìomhachd giollachd dàta

• a’ cleachdadh mheasaidhean buaidh dìon dàta far a bheil sin iomchaidh

• Oifigear Dìon Dàta fhastadh gus mothachadh a thogail mun phoileasaidh seo taobh a-staigh na buidhne 
agus taic a thoirt seachad airson a bhuileachadh.

5. Ro-ràdh goirid mun Riaghladh Dìon Dàta Coitcheann (GDPR)

Tha mòran de bhun-bheachdan agus phrionnsabalan GDPR an aon rud ris an DPA, ach tha cuid de 
eileamaidean ùra agus leasachaidhean mòra ann.

Tha an GDPR a’ toirt seachad na còraichean a leanas do dhaoine fa-leth:

1. A’ chòir gum faigh iad fiosrachadh a tha a’ gabhail a-steach ar dleastanas a bhith a ’toirt seachad‘ fiosrachadh 
cothromach mar as trice tro rabhadh prìobhaideachd. Tha e a’ daingneachadh an fheum air follaiseachd a 
thaobh mar a bhios sinn a’ cleachdadh dàta pearsanta.

2. A’ chòir ruigsinneachd, a’ tabhann còraichean do dhaoine fa leth faighinn gu dàta pearsanta agus fiosrachadh 
a bharrachd. Mar as trice bidh seo an-asgaidh agus thèid an ceann-latha a lùghdachadh gu aon mhìos an 
àite 40 latha mìosachain. Bidh e comasach dhuinn cosgais a dhèanamh airson grunn iarrtasan agus diùltadh 
gabhail ri iarrtasan a tha mì-reusanta



3. A’ chòir air ceartachadh a’ toirt cothrom do dhaoine dàta pearsanta a cheartachadh ma tha e mearachdach 
no neo-choileanta. Fon DPA bha seo na chùis dha na cùirtean. Fo GDPR bidh an ICO mar neach-
èigneachaidh.

4. A’ chòir cur às, ris an canar cuideachd ”a’ chòir a bhith air dhìochuimhne”, far am faod neach iarraidh 
dàta pearsanta a dhubhadh às no a thoirt air falbh far nach eil adhbhar làidir ann airson a ghiollachd 
leantainneach.

5. A’ chòir air giollachd a chuingealachadh, far am faod daoine fa leth‘ bacadh ’no cur às do ghiullachd dàta 
pearsanta. Nuair a tha giollachd cuibhrichte, tha cead againn an dàta pearsanta a stòradh, ach gun a bhith ga 
ghiollachd tuilleadh.

6. A’ chòir air comas giùlain dàta a leigeas le daoine fa leth an dàta pearsanta aca fhaighinn agus ath-
chleachdadh airson an adhbharan fhèin thar diofar sheirbheisean nuair a bhios giollachd air a dhèanamh le 
dòigh fèin-ghluasadach.

7. A’ chòir cur an aghaidh, far am faod daoine fa leth gearan a dhèanamh stèidhichte air ùidhean dligheach.

8. Còraichean co-cheangailte ri co-dhùnaidhean fèin-ghluasadach a’ toirt a-steach cunntas.

Tha an GDPR ag iarraidh gum bu chòir dàta pearsanta sam bith a bhith:

• Air an giullachd a-mhàin airson adhbharan sònraichte, soilleir agus dligheach

• Air an giullachd gu cothromach, gu laghail agus gu follaiseach

• Gu leòr, buntainneach, agus gun a bhith cus

• Cruinn agus air a ghlèidheadh mar as iomchaidh 

• Air a chumail gun a bhith nas fhaide na tha riatanach far a bheil cuspairean dàta air an comharrachadh

• Air a ghiollachd gu tèarainte agus air a dhìon bho chall tubaist, sgrios no milleadh.

6. Adhbharan airson dàta pearsanta a chumail

Faodar dàta pearsanta co-cheangailte ri luchd-obrach a chruinneachadh sa chiad àite airson:

• fastadh, adhartachadh, trèanadh, ath-shuidheachadh agus/no leasachadh dreuchd

• rianachd agus pàigheadh   tuarastail agus pàigheadh   tinneas

• obrachadh a-mach cuid de shochairean a’ toirt a-steach peinnseanan

• adhbharan smachdachaidh no stiùireadh coileanaidh

• measadh ìre na h-obrach

• clàradh conaltraidh le luchd-obrach agus an riochdairean

• gèilleadh ri reachdas

• toirt seachad iomraidhean gu ionadan ionmhais, gus faighinn a-steach do chùrsaichean foghlaim agus/no 
gus luchd-fastaidh san àm ri teachd a chuideachadh; agus cùrsaichean foghlaim agus/no gus luchd-fastaidh 
san àm ri teachd a chuideachadh

• ìrean luchd-obrach agus dealbhadh dreuchd-beatha

Tha a’ bhuidheann den bheachd gu bheil an dàta pearsanta a leanas taobh a-staigh nan roinnean a tha air am 
mìneachadh gu h-àrd:

• fiosrachadh pearsanta a’ toirt a-steach ainm, seòladh, aois, inbhe, agus teisteanasan. Far a bheil siostaman 
sgrùdaidh sònraichte nan àite, bidh tùs cinnidh agus nàiseantachd cuideachd air am meas buntainneach

• teisteanasan agus cunntasan-beatha

• fiosrachadh conaltraidh èiginn



• notaichean air còmhraidhean eadar an luchd-stiùiridh agus an neach-obrach

• measaidhean agus sgrìobhainnean co-cheangailte ri gearan, smachd, adhartachadh, gluasad no 
crìochnachadh cosnaidh

• clàran trèanaidh

• tuarastal, sochairean, agus fiosrachadh banca/comann togalaich

• fiosrachadh làthaireachd agus tinneas

• fiosrachadh peinnsein

Thèid innse do luchd-obrach mu chùisean dìon dàta, agus na còraichean aca gus faighinn chun dàta pearsanta 
aca fhèin, tro Leabhar-làimhe Luchd-obrach. Thèid innse do luchd-obrach, no luchd-obrach a dh’fhaodadh a 
bhith ann, mun dàta pearsanta a chaidh fhaighinn no a ghleidheadh, cò às a thàinig e, na h-adhbharan airson an 
urrainnear an dàta pearsanta a chleachdadh, no cò dh’fhaodadh a bhith air fhoillseachadh. Bidh a’ bhuidheann 
a’ dèanamh ath-sgrùdadh cunbhalach air nàdar an fhiosrachaidh a thèid a chruinneachadh agus a chumail gus 
dèanamh cinnteach gu bheil adhbhar gnìomhachais làidir ann airson a bhith ag iarraidh gun tèid am fiosrachadh 
a chumail.

7. 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

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

Feumaidh manaidsearan dèanamh cinnteach gu bheil an t-Oifigear Dìon Dàta air innse mu atharrachaidhean 
sam bith anns na cleachdaidhean aca de dhàta pearsanta a dh’fhaodadh buaidh a thoirt air fios na buidhne don 
ICO.



8. Prìomh chunnart

Tha Fèisean nan Gàidheal air briseadh dàta pearsanta a chomharrachadh mar phrìomh chunnart a dh’fhaodadh 
a bhith ann, agus tha am poileasaidh seo air a dhealbhadh gus an cunnart sin ìsleachadh. Tha briseadh dàta 
pearsanta a’ ciallachadh briseadh tèarainteachd a lean gu sgrios, call, atharrachadh, foillseachadh gun chead no 
faighinn gu dàta pearsanta gun fhiosta.

Faodaidh briseadh dàta pearsanta a bhith a’ toirt a-steach:

• Cothrom air data le treas phàrtaidh gun chead

• Gnìomh (no dìth gnìomh) a dh’aona ghnothaich no gun fhiosta le rianadair no pròiseasar

• A’ cur dàta pearsanta dhan neach ceàrr

• Innealan coimpiutaireachd anns a bheil dàta pearsanta air chall no air a ghoid

• Atharrachadh dàta pearsanta gun chead

• Call cothrom air dàta pearsanta

FEUMAIDH Fèisean nan Gàidheal aithris air briseadh so-aithnichte don ICO gun dàil, ach gun a bhith nas fhaide 
na 72 uair a-thìde às deidh dha a bhith mothachail mu dheidhinn. Tha cumhachd aig an ICO càin suas ri €20 
millean no 4% de thionndadh bhliadhnail a chur air a’ bhuidhinn.

9. Tèarainteachd

Chan fhaodar tèarainteachd a bhriseadh le dìomhaireachd. Tha dìomhaireachd a’ buntainn ris an ìre fiosrachaidh 
a dh’fhaodar a nochdadh. Bidh tèarainteachd a’ glèidheadh nan crìochan sin.

Bidh Fèisean nan Gàidheal:

• Dèanamh measadh cunnairt air siostaman dàta agus cuir an gnìomh toraidhean gach bliadhna

• Glèidheadh nan siostaman tèarainteachd as ùire (mar eisimpleir a’ cleachdadh ballachan teine   agus 
teicneòlas crioptachaidh)

• Cur casg air ruigsinneachd air dàta pearsanta dhaibhsan a dh’fheumas e

• Trèanadh luchd-obrach air tèarainteachd dàta

• Dèanamh lèirmheas air tèarainteachd dàta gu cunbhalach

Uallaichean

10. Urrasairean

Tha Bòrd nan Urrasairean ag aithneachadh a dhleastanas iomlan airson dèanamh cinnteach gu bheil Fèisean 
nan Gàidheal a’ gèilleadh ris na dleastanasan laghail aige.

11. Oifigear Dìon Dàta

Tha na dleastanasan a leanas aig an Oifigear Dìon Dàta:

• A’ toirt fiosrachadh do na h-Urrasairean mu dhleastanasan Dìon Dàta

• Ath-bhreithneachadh air Dìon Dàta agus poileasaidhean co-cheangailte

• A’ toirt comhairle do luchd-obrach eile air cùisean Dìon Dàta

• Dèanamh cinnteach gun tachair inntrigeadh agus trèanadh Dìon Dàta

• Fios mu bhriseadh dàta



12. Dleastanasan sònraichte luchd-obrach

Faodaidh an Stiùiriche, Manaidsear Gnìomha, Manaidsear Leasachaidh agus Manaidsear Fèisgoil:

• Làimhseachadh iarrtasan ruigsinneachd cuspair (SAR)

• Aontachadh ri foillseachaidhean neo-àbhaisteach no connspaideach de dhàta pearsanta

Feumaidh gach neach-obrach poileasaidhean agus modhan sam bith a tha a’ buntainn ris an dàta pearsanta a 
dh’fhaodadh iad a làimhseachadh nan obair a leughadh, a thuigsinn agus gabhail riutha. Bu chòir a thoirt fa-near 
gu bheil dàta air a phròiseasadh an co-cheangal ri sgeama PVG Fèisean nan Gàidheal air a chumail air leth, agus 
chan fhaighear clàran foillseachaidh ach don Neach-cruinneachaidh agus don Stiùiriche.

Far am bi Fèisean a’ gabhail ris no ag atharrachadh a’ phoileasaidh seo, bidh uallach air gach comataidh Fèis 
airsongèilleadh ris a’ phoileasaidh seo.

13. Cur an sàs

Thèid brisidhean mòra den phoileasaidh seo, ma tha sin iomchaidh, a làimhseachadh fo mhodhan 
smachdachaidh Fèisean nan Gàidheal. Tha gèilleadh ris a’ phoileasaidh seo mar chumha airson cosnadh agus 
ma bhriseas am poileasaidh seo a dh’aona-ghnothach, thig cùis smachdachaidh a dh’fhaodadh do chur às do 
dhreuchd agus/no cùis lagha a thogail nad aghaidh.

14. Stiùireadh

Faodar tuilleadh stiùiridh mu bhith a’ giullachd dàta iarraidh bhon Oifigear Dìon Dàta againn le bhith a’ 
cur post-d gu dpo@feisean.org, agus tha am fios prìobhaideachd againn ri fhaighinn aig feisean.org/gd/
priobhaideachd/


