Foirm Iarratais um
Shaoráil Faisnéise RTB
Iarratas ar rochtain ar thaifid faoi Alt 12 den Acht 12 um Shaoráil Faisnéise 2014 (“an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014”)
Bain úsáid as BLOCLITREACHA le do thoil.

Ainm

					

Sloinne

Seoladh Poist

Éirchód
Seoladh Ríomhphoist
Guthán*
* D’fhéadfaimis teagmháil a dhéanamh leat maidir le d’iarratas um.

Luaigh, le do thoil, an rogha rochtana ar thaifid iarrtha

An cineál taifead iarrtha

Post

Taifid phearsanta

Ríomhphost

Taifid neamhphearsanta

Nóta: Ní gá don RTB cuardach a dhéanamh ar nó taifid neamhphearsanta a cruthaíodh ar nó roimh an 21 Aibreán 2012 Ní
bhaineann sé seo le hiarratais ar fhaisnéis phearsanta.
Eolas pearsanta
Má tá faisnéis phearsanta á lorg agat, cuir ar fáil le do thoil cóip d’aitheantas fótagrafach, s.é pas agus cóip de cruthúnas
seolta, s.é. bille fóntais.
Má tá faisnéis phearsanta á hiarraidh agat ar dhuine eile, luaigh go beacht, le do thoil, ainm an duine agus an cineál taifead
atá á iarraidh. Ní thabharfar rochtain d’iarrthóirí ar fhaisnéis phearsanta a sholáthar duine eile mura bhfuil (más cuí) toiliú
i scríbhinn roimh ré ón duine lena mbaineann sé a bheith faighte. Déanfaidh an BTC an toiliú seo a fhíorú sula ndéileáiltear
le hiarratas den sórt sin.
Cur síos ar na taifid atá á lorg
De réir Alt 12 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 i, iarraim rochtain ar na taifid seo a leanas:
(Tabhair an oiread eolais agus is féidir ar na taifid atá á lorg agat le cur ar ár gcumas na taifid ábhartha a shainaithint)

*Tabhair do d’aire, go dtugtar an rogha duit athscríbhinn de a íoslódáil tras-scríbhinn de gach comhrá gréasáin a íoslódáil agus mar sin
ní chuimsítear comhráite gréasáin go huathoibríoch sa chuardach le haghaidh sonraí pearsanta. Mar sin féin, mura bhfuil tú in ann leas a
bhaint as an rogha íoslódáil seo agus cóip de chomhrá gréasáin á lorg agat, cuir an t-eolas seo a leanas ar fáil le do thoil chun an comhrá
iarrtha a aimsiú Ainm Ríomhphost / Dáta an chomhrá gréasáin.

Nóta: Ní féidir déileáil le hiarratais SF a sheoltar chuig an seoladh poist mícheart laistigh den teorainn ama reachtúil.

Chun cabhrú leis an RTB na taifid atá á lorg agat a aimsiú, sainaithin le do thoil cén aonad gnó a fhéadfaidh na taifid a
iarrann tú a choinneáil, más eol:
Cumarsáid agus Taighde

Airgeadas, Rialachas agus Riosca

Imscrúduithe agus Smachtbhannaí

Sínigh anseo le

Réiteach Díospóide

Forfheidhmiú agus Gnóthaí Dlí

Acmhainní Daonna agus

TFC

Seirbhísí Corparáideacha
Clárúcháin, Foinsiú allamuigh

Tionscadail Straitéiseacha agus

agus Seirbhís do Chustaiméirí

Soláthar

Dáta:

do thoil:

Seol ar ais foirmeacha comhlánaithe chuig an Oifigeach um Shaoráil Faisnéise trí ríomhphost FOI@rtb.ie nó tríd an bpost
chuig an Oifigeach SF, RTB, Bosca Post 12323, Baile Átha Cliath 2, Éire. Tá sé mar aidhm againn freagra a thabhairt laistigh
de 20 lá oibre ó iarratas bailí a fháil.

Nóta: Ní féidir déileáil le hiarratais SF a sheoltar chuig an seoladh poist mícheart laistigh den teorainn ama reachtúil.
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