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Roinnt Eolais ar an Acht um Shaoráil Faisnéise 1997






[AINM NA hEAGRAÍOCHTA]






1 An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 – Céard é?

Tá d’fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise (ASF) go bhfuil na cearta nua dlíthiúla seo ag cách ó Dheireadh Fómhair 21 1998 ar aghaidh:

·	An ceart chun taifid oifigiúla a rochtain atá á gcoimeád ag Ranna Rialtais nó ag Eagrais Phoiblí eile atá sonraithe san Acht, mar shampla Boird Sláinte agus Údaráis Áitiúla.
·	An ceart go ndéanfar eolas pearsanta a leasú i gcás go mbeadh sé bearnach, míchruinn nó go dtabharfadh sé ar dhuine teacht ar thuairim mhícheart.
·	An ceart chun míniú a fháil ar chinntí a dhéanann eagrais phoiblí i gcás go mbeadh tionchar acu ar an duine.

Ó 21ú Deireadh Fómhair, 1998 ar aghaidh is féidir le baill den phobal cead rochtana a lorg ar eolas pearsanta a bhaineann leo féin, is cuma cén áit ar cruthaíodh an t-eolas sin. Tá sé seo ag brath ar infhaighteacht an eolais sin, ar leas an phobail agus ar chearta príobháideachais.

2 Conas a Fheidhmíonn Sé?


Cuireann an tAcht iallach ar eagrais phoiblí freagra a thabhairt ar iarratais ón bpobal ag lorg eolais atá á choimeád acu. Bíonn ar Eagrais Phoiblí cinneadh a dhéanamh i dtaobh an iarratais laistigh de cheithre sheachtain, de ghnáth. Chomh maith leis sin, ní mór don fhoireann i ngach Eagras Poiblí cabhrú le baill den phobal atá ag iarraidh eolas a rochtain. Anuas air sin, ní mór do gach Eagras Poiblí leabhair thagartha a chur ar fáil a mhíníonn struchtúr an eagrais, na seirbhísí a sholáthraíonn siad, na socruithe atá i bhfeidhm le haghaidh eolas a rochtain (Lámhleabhar Alt 15 a thugtar ar an bhfoilseachán seo) chomh maith le haon rialacha, treoirlínte nó cleachtais a úsáidtear le linn do chinneadh a bheith á dhéanamh ar ghnóthaí a mbíonn tionchar acu ar an bpobal (Lámhleabhar Alt 16 a thugtar ar an bhfoilseachán seo). Tá na lámhleabhair seo le fáil ó Oifigí na mBord Sláinte, ó Chomhairlí Contae agus mar sin de.


3 Conas a dhéantar iarratas?

·	Ní mór iarratais a dhéanamh i scríbhinn agus iad a sheoladh chuig:
An Oifig um Shaoráil Faisnéise,
[Sonraí na heagraíochta]

·	Déantar na hiarratais a chur chomh fada le Cinnteoir, is é sin duine atá údaraithe chun cinneadh a dhéanamh ina dtaobh. Tá liosta díobh seo lastall.

Ní mór do gach iarratas:

·	a bheith déanta faoi bhun an Achta um Shaoráil Faisnéise
·	na taifid/foinsí eolais atá á lorg a shonrú go soiléir
·	an modh rochtana atá á lorg a shonrú, is é sin an bhfuiltear ag iarraidh cóip den taifead nó an bhfuiltear ag iarraidh breathnú air

Ní  mór d’oifigigh [AINM NA hEAGRAÍOCHTA] cabhrú leis an iarratasóir a (h)iarratas a ullmhú ar bhealach a shásaíonn riachtanais an Achta.
Lorgófar comhartha aitheantais sula gceadaítear eolas pearsanta a rochtain.
Ní mór go bhfaigheadh an t-iarratasóir admháil ar an iarratas laistigh de choicís agus go bhfaigheadh sé/sí freagra laistigh de thréimhse ceithre sheachtain i ndiaidh an admháil sin a fháil. 

4 An féidir gach cineál faisnéise a rochtain?

Is féidir aon fhaisnéis oifigiúil atá á coimeád ag eagrais phoiblí a lorg faoi bhun an Achta. Mar sin féin, i gcúinsí áirithe, déanfar eisceacht de chineálacha áirithe faisnéise a shonraítear in Ailt 19-32 den Acht. Ar na heisceachtaí is tábhachtaí tá:
·	Eolas pearsanta (nuair nach mbaineann sé leis an duine a bhfuil an 
t-iarratas á dhéanamh aige).
·	Eolas a sholáthraítear don Bhord go discréideach.
·	Feidhmiú an Dlí agus na Sábháilteachta Poiblí.
·	Eolas íogair tráchtála.
·	Machnaimh agus Toradh Machnaimh Eagras Poiblí.
·	Feidhmeanna agus Idirbheartaíochtaí Eagras Poiblí.

Cé go bhféachfaidh an Bord le príobháideachas daoine a chosaint agus pé eolas a sholáthraítear a choinneáil discréideach, is féidir i gcúinsí áirithe gur de leas an phobail a bheadh sé an t-eolas a fhoilsiú.


5 An ngearrtar táillí ar dhuine as faisnéis a rochtain faoi bhun an Achta?

Maidir le faisnéis phearsanta de, is féidir go ngearrfar táille as fótachóipeanna a dhéanamh de na taifid a chuirtear ar fáil. I gcás faisnéise nach bhfuil pearsanta, beidh táille cuardaigh agus cóipeála le híoc de ghnáth.

6 Céard is féidir liom a dhéanamh má tá mé míshásta leis an gcinneadh a dhéantar i dtaobh m’iarratais, e.g. má dhiúltaítear cead rochtana, má chuirtear siar é nó mura gceadaítear ach sciar áirithe den eolas a rochtain?

·	Tá sé de cheart agat iarraidh ar Athbhreithneoir Inmheánach de chuid [AINM NA hEAGRAÍOCHTA] an cinneadh a achomharc.
·	Is féidir iarraidh ar an gCoimisinéar Faisnéise cinneadh an Athbhreithneora Inmheánaigh a achomharc.
·	Tá foráil ann a cheadaíonn achomharc Ard-Chúirte más pointe dlíthiúil atá i gceist.

7 An gcaithfidh iarratas a dhéanamh faoin Acht i gcónaí chun faisnéis a lorg ó eagrais phoiblí?

Ní chaithfidh. Seans go mbeifeá in ann an fhaisnéis a fháil ar bhealaí eile, ar nós:
·	Dul chun cainte leis an duine cuí ar fhoireann [AINM NA hEAGRAÍOCHTA].
·	Ar bhileoga eolais, Tuarascálacha Bliantúla etc. a fhoilsímid.
·	Tríd an ngnáthphróiseas riaracháin, i.e. trí scríobh chuig an Oifigeach cuí ag insint cén fhaisnéis/taifead atá á lorg.

8 Achoimre
 
Dáta cinniúnach ba ea 21ú Deireadh Fómhair 1998, tráth a tionscnaíodh an tAcht um Shaoráil Faisnéise sna Boird Sláinte agus sna hÚdaráis Áitiúla. Cloch mhíle ba ea é ar bhóthar na hoscailteachta maidir leis an bpróiseas cinnteoireachta agus cead rochtana ar fhaisnéis phearsanta agus ghinearálta atá á coimeád ag na heagrais sin.


N.B. Ba chóir iarratais faoi bhun An Achta um Shaoráil Faisnéise a chur chuig:
An Oifig um Shaoráil Faisnéise,
[SONRAÍ NA hEAGRAÍOCHTA]





Oifig an Choimisinéara Faisnéise
Más mian cinneadh de chuid na nAthbhreithneoirí Inmheánacha a achomharc, seoltar é go dtí:
An Coimisinéir Faisnéise,
18 Sráid Baggot Íocht,
Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6785222




