
Foirm Iarratais ar 
Shonraí an BTC 

Ainm Iomlán 

Seoladh Iomlán

Eircode

Seoladh R-phoist

Teileafón*

Abair cén modh rochtana is fearr leat chun teacht ar na sonraí a iarradh.

* B’fhéidir go mbeidh orainn teagmháil leat chun d’Iarratas ar Rochtain a phlé 

Post Ríomhphost

Cuid A 

Cuid B 

Iarratas ar Shonraí Pearsanta faoi Alt 15 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí 2018.

Chun cuidiú leis an BTC na taifid phearsanta atá uait líon isteach Cuid B ina iomláine agus luaigh an cineál rochtana ar 
thaifid atá á iarraidh.    
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Clárúcháin

Bínsí Fiosrúcháin agus Achomhairc

Réiteach Díospóide

Forfheidhmiú orduithe cinnidh

Forfheidhmiú Clárúcháin

Sonraí ar leith

Sonraí ar leith

Sonraí ar leith

Sonraí ar leith

Sonraí ar leith



Seol na foirmeacha líonta thar n-ais chuig:   An tOifigeach um Chosaint Sonraí,  
BTC, Bosca PO 12323,
Baile Átha Cliath 2.

Nó trí Rphost chuig: 
data.protection@rtb.ie  

Seicliosta: An bhfuil na rudaí seo faoi iamh agat?

Ar líon tú an Fhoirm Iarratais ar Shonraí ina iomláine?

Ar chuir tú fótachóip ar fáil de dhearbhú ar do chéannacht is ar do sheoladh?

Ar shínigh tú is ar chuir tú dáta leis an bhFoirm Iarratais ar Shonraí?

Mise,                                                                                                                     (ainm) is mian liom teacht a bheith agam ar na 
sonraí pearsanta a choinníonn an BTC fúm mar atá leagtha amach thuas.

Má fhreagair tú go diúltach d’aon cheann de na ceisteanna seo ní thig leis an RTB d’iarratas ar shonraí a phróiseáil.

Nóta: Tá sé mar aidhm againn freagra a chur taobh istigh de 30 lá ón am a fhaighimid  iarratas bailí. Tá gá againn le cruthúnas 
faoi chéannacht an iarrthóra is faoina sheoladh le go mbeimis cinnte gur iarratas bailí, dleathach  atá san iarratas.  

Cuid C 

Sínithe: Dáta:

Líon

Chuir

Sea

Níor líon

Níor chuir

Ní hea

Cuid B (ar lean) 

Acmhainní Daonna

Eile

Cumarsáid agus Taighde

Sonraí ar leith

Sonraí ar leith

Sonraí ar leith

Ó Chuig
Deimhnigh an tréimhse ina bhfuil rochtain uait 
ar do chuid sonraí pearsanta e.g. Márta – Aibreán 2018          

Cad í an uimhir/uimhreacha tagartha de chuid an BTC (más ann dóibh) a bhaineann le do chomhfhreagras? 




