Leabhrán Faisnéise d’Iarrthóirí
Bainisteoir Scoileanna Ildánacha
Spriocdháta – 12.00 meán lae Dé Céadaoin, 18th Lúnasa 2021

Tabhair faoi deara, ní mheasfar iarratais a chuirfear isteach tar éis an spriocdháta.

Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus spreagaimid iarratais ó gach cuid
den phobal faoi na deich bhforas a leagtar amach inár mBeartas um Chomhionannas, Cearta an Duine
agus Éagsúlacht (tuilleadh faisnéise ag: http://www.artscouncil.ie/ga/Maidir/Comhionannas,-Cearta-anDuine-agus-eagsulacht/
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1. Cúlra
Is gníomhaireacht rialtais í an Chomhairle Ealaíon atá freagrach as na healaíona a fhorbairt in Éirinn. Oibrímid i
gcomhpháirtíocht le healaíontóirí, eagraíochtaí ealaíon, lucht déanta beartas poiblí agus daoine eile chun áit
lárnach a chruthú do na healaíona i saol na hÉireann. Tá an Chomhairle Ealaíon ag obair leis an Roinn
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán chun an clár Scoileanna ildisciplíneacha a
fhorbairt.
Tá post an Bhainisteora Scoileanna ildisciplíneacha oscailte do gach múinteoir cáilithe a bhfuil post aitheanta acu
i mbunscoil / iar-bhunscoil. Féadfar conradh iasachta a dhámhachtain dó / di don Chomhairle Ealaíon. Oibreoidh
Bainisteoir na Scoileanna Éagsúla faoi Stiúrthóir an chláir Scoileanna Éagsúla agus beidh sé ina bhall d’Fhoireann
na Scoileanna Éagsúla.
Is tionscnamh suaitheanta den chlár Éire Ildánach é Scoileanna Ildánacha/Creative Schools a bhfuil sé d’aidhm
aige féith na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Tá Scoileanna Ildánacha faoi threoir na Comhairle
Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt
agus Meán.
Fuair an tionscnamh treoir freisin ó straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon (2016–25), Saothar Ealaíne
Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon in Éirinn a Threorú an bonn eolais faoi na dámhachtainí uile (féach
anseo: http://www.artscouncil.ie/ga/straiteis-na-comhairle-ealaion/).
Tacaíonn tionscnamh na Scoileanna Ildánacha le scoileanna/hionaid leis na healaíona agus an chruthaitheacht a
chur i gcroílár shaol na leanaí agus na ndaoine óga. Faoin tionscnamh seo, cuirtear deiseanna ar fáil do leanaí
agus do dhaoine óga cur lena gcuid scileanna ealaíne agus cruthaitheachta; chun cumarsáid a dhéanamh, chun
comhoibriú le chéile, chun a samhlaíocht a mhúscailt, chun a gcumas nuálaíoch a chothú, agus chun leas a
bhaint as a gcuid fiosrachta. Cuirfidh sé ar chumas leanaí agus daoine óga na healaíona agus gníomhaíocht
chruthaitheach a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a mheas ar fud a scoileanna/ionad agus spreagfar bealaí
oibre nua lena neartófar tionchar na cruthaitheachta ar chumas foghlama, ar fhorbairt agus ar fholláine leanaí
agus daoine óga.
Fostófar Bainisteoir na Scoileanna Ildánacha ar bhonn lánaimseartha (Féach Saoire Bhliantúil) agus
rannchuideoidh sé/sí le clár na Scoileanna Ildánacha a fhorbairt agus a chur ar fáil. Áireofar leis sin; mar is
ábhartha agus bunaithe ar scileanna an iarrthóra; freagracht as beartais i dtaobh na luath-óige, na bunscoile, na
hiar-bhunscoile agus na tréimhse tar éis an clár a chríochnú. Áirítear leis sin tosaíochtaí agus spriocanna a
aithint agus a bhaint amach; agus dul i mbun taighde. Beidh sé freagrach as foireann de Chomhlaigh
Chruthaitheacha gairmiúla a threorú agus a bhainistiú, is comhlaigh chruthaitheacha ó phobal na n-ealaíon agus
ó phobal an oideachais araon a bheidh i gceist a oibreoidh go díreach le scoileanna agus i gcomhthéacsanna eile
ábhartha oideachais.

2. Próifíl an Róil
Is iad seo a leanas na príomhfhreagrachtaí a bheidh ar Bhainisteoir na Scoileanna Ildánacha:


A chinntiú go ndéanfar Scoileanna Ildánacha a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i scoileanna agus i
gcomhthéacsanna eile ábhartha oideachais agus monatóireacht a dhéanamh air



Oiliúint a fhorbairt, a threorú agus a chur ar Chomhlaigh Chruthaitheacha agus ar scoileanna, lena náirítear aon acmhainní, ábhair agus treoirlínte ábhartha a fhorbairt



Oiliúint agus líonrú le haghaidh na scoileanna ildánacha a fhorbairt, a chomhordú agus a chur ar fáil



Córais phraiticiúla a fhorbairt agus a chothabháil chun tacaíocht ar ardchaighdeán a chur ar fáil i
scoileanna agus i gcomhthéacsanna ábhartha eile luath-óige a bheidh rannpháirteach
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Taighde agus anailís a dhéanamh chun monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar an gclár de réir
mar a fhorbraíonn sé



Foireann Comhlach Cruthaitheach a threorú agus a bhainistiú ach a chinntiú go gcomhlíontar a ról lárnach
i dtionscnamh na Scoileanna Ildánacha go héifeachtach agus go mbaintear amach na torthaí riachtanacha.



Na próisis soláthair agus earcaíochta a leanúint i dtaobh Comhlaigh Chruthaitheacha a roghnú agus a
fhostú



Scoileanna Ildánacha a chur chun cinn ach imeachtaí a eagrú agus a chur i bhfeidhm chun tacú leis an
tionscnamh



Maoirseacht a dhéanamh ar chreat dearbhaithe cáilíochta an tionscnaimh



Cuairt a thabhairt ar scoileanna chun féachaint ar dhea-chleachtas agus chun cleachtas nuálach a aithint
mar aon le cleachtas atá ag teacht chun cinn.



Samplaí den dea-chleachtas a bhailiú



Caidrimh a bhunú le comhpháirtithe straitéiseacha a bhfuil baint acu leis an oideachas agus earnáil na nealaíon/an earnáil chruthaitheach/chultúrtha ar leibhéal náisiúnta, agus a chinntiú go mbeidh caidrimh
mar bhonn eolais do chórais cláir le haghaidh tionscadail a fhorbairt agus a bhainistiú.



Rannchuidiú le hImeachtaí Náisiúnta Ceiliúrtha a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm agus monatóireacht a
dhéanamh orthu



Rannchuidiú le straitéis cumarsáide a fhorbairt do Scoileanna Ildánacha

Agus é i mbun a chuid oibre, déanfaidh an Bainisteoir Scoileanna Ildánacha na nithe seo a leanas:



Beidh sé/sí i mbun plé agus oibreoidh sé/sí le healaíontóirí, le heagraíochtaí ealaíon, le forais chultúrtha
agus le cleachtóirí ealaíon atá ag obair ar leibhéil áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta



Coinneáil suas le tionscnaimh foghlama ealaíon/cruthaithí agus samplaí den dea-chleachtas ar an leibhéal
réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta agus naisc a bhunú leo.



Fanacht suas chun dáta maidir le forbairtí sa churaclam.



Deiseanna a shainaithint a d’fhéadfadh cur le scóip, cáilíocht agus tionchar Scoileanna Ildánacha.



Cur leis an tuiscint ar éagsúlacht agus ar na himpleachtaí atá aici sin don earnáil chruthaitheach agus
oideachasúil agus a chinntiú go mbeidh an tuiscint sin mar bhonn eolais do Thionscnamh na Scoileanna
Ildánacha.



Ullmhóidh sé/sí buiséid an chláir, déanfaidh monatóireacht agus tuairisc orthu



Cáipéisíocht a fhorbairt chun próisis Scoileanna Ildánacha a mheas, a chur i gcrích agus a thuairisciú.



Eagróidh agus coinneoidh sé/sí cumarsáid mhaith go hinmheánach agus go seachtrach



Tabharfaidh sé faoi thascanna riaracháin lena chinntiú go ndéanfar an tionscadal a chur i gcrích go
héifeachtúil sna réigiúin rannpháirteacha.

D’fhéadfadh éagsúlacht a bheith ag baint le freagrachtaí an Bhainisteora Scoileanna Ildánacha i gcomhréir le
riachtanais agus tosaíochtaí a thiocfaidh aníos.

Raon an eolais, na taithí agus na scileanna a theastaíonn:
Beidh raon inniúlachtaí agus scileanna chun tacú leis an ról ag an iarrthóir is fearr.
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Bunriachtanais don ról:
• eolas maith ar na curaclaim náisiúnta san oideachas bunscoile, go háirithe maidir leis na healaíona
• eolas maith ar an gcaoi a bhfeidhmíonn scoileanna, socruithe malartacha oideachais agus reachtaíocht
ábhartha
• eolas agus taithí mhaith ar thosaíochtaí náisiúnta oideachais reatha lena n-áirítear féinmheastóireacht scoile
agus straitéisí feabhsúcháin scoile
• taithí ar rannpháirtíocht ealaíon ar ardchaighdeán a sheachadadh nó a éascú i mbunscoileanna / iarbhunscoileanna agus / nó i suíomhanna malartacha oideachais
• scileanna idirphearsanta den scoth
• scileanna ceannaireachta éifeachtacha
• éiteas oibre láidir, dearcadh fiontraíochta, agus an cumas tabhairt faoi thionscadail nuálacha dúshlánacha
• scileanna eagrúcháin, bainistíochta agus TFC den scoth
• ceadúnas tiomána iomlán

Ina theannta sin, beidh an t-iarrthóir is fearr in ann a thaispeáint:
• scileanna bainistíochta tionscadail agus forghníomhaithe den scoth
• solúbthacht chun freastal ar riachtanais an tionscadail, lena n-áirítear toilteanas taisteal agus / nó obair
tráthnóna / deireadh seachtaine de réir mar is gá
• eolas agus taithí ar an soláthar ealaíon agus cultúrtha atá ann faoi láthair i scoileanna agus i suíomhanna
oideachais ábhartha eile
• taithí ar dhearadh, forbairt agus / nó forbairt ghairmiúil leanúnach a sholáthar lena n-áirítear fianaise ar an
gcumas machnamh múinteoirí a úsáid agus tacú leis, agus fiosrú agus forbairt scoilbhunaithe ar gach rud a
bheadh inmhianaithe.
• eolas ar oideachas ealaíon reatha agus ag teacht chun cinn agus eolas ar na healaíona i dtaighde oideachais
agus saincheisteanna beartais
• tá sé inmhianaithe inniúlacht agus toilteanas oibriú trí mheán na Gaeilge
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3. Inniúlachtaí Riachtanacha don Ardoifigeach Feidhmiúcháin
Anuas ar na dualgais agus riachtanais thuasluaite, ní mór go mbeadh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi in ann a
léiriú go bhfuil na hinniúlachtaí riachtanacha aige/aici don phost meánbhainistíochta seo. Leagtar amach thíos
na hinniúlachtaí riachtanacha don ról mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin (AOF).

Foinse: An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
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4. Láthair
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Agus é ag obair faoi Stiúrthóir chlár na Scoileanna Ildánacha, beidh an t-iarrthóir rathúil ar iasacht chuig an
gComhairle Ealaíon agus lonnaithe in oifigí na Comhairle i gCearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2. Beidh ar an
iarrthóir rathúil taisteal go scoileanna, go suíomhanna luath-óige nó suíomhanna eile oideachais agus go
heagraíochtaí bainteacha go minic. Beidh rátaí taistil agus cothaithe na seirbhíse poiblí i bhfeidhm don taisteal.
Ríomhfar taisteal agus cothabháil ó bhaile nó ón gComhairle Ealaíon, cibé acu is gaire don ionad.
Tabhair faoi deara: i gcomhréir leis na srianta agus treoirlínte Rialtais maidir le COVID-19, beidh ort oibriú ón
mbaile don tréimhse atá amach romhainn.
5. Incháilitheacht
Riachtanais Riachtanacha
Ní mór do gach iarratasóir ar an ról seo na critéir ghearrliostaithe seo a leanas a chomhlíonadh:
Tá an post seo oscailte do na múinteoirí cáilithe uile a bhfuil post teagaisc aitheanta acu i mbunscoil aitheanta,
agus atá cláraithe go hiomlán leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi Rialachán Cláraithe cuí na Comhairle
Múinteoireachta (i.e. Rialachán 2 nó 4 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2009 suas go dtí an
25 Iúil 2016 nó Bealach 1 nó 2 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016 agus de Rialacháin na
Comhairle Múinteoireachta [Clárú] [Leasú] 2016 ina dhiaidh sin).
6. Ar iasacht
Ceapfar iarrthóirí rathúla ar bhonn iasachta ar feadh scoilbhliain amháin, faoi réir tréimhse phromhaidh trí mhí a
chur i gcrích go sásúil. Féadfar síneadh a chur le ceapacháin ach teacht ar chomhaontú faoi leis an gComhairle
Ealaíon agus an comhaontú a bheith i gcomhréir le socruithe iasachta múinteoirí na Roinne Oideachais suas go
dtí uasmhéid cúig bliana as a chéile agus faoi réir riachtanais na heagraíochta agus athbhreithniú leanúnach
feidhmíochta sásúil.

Féadfar múinteoir a thabhairt ar iasacht faoi mar atá léirithe thuas faoi réir neamhláithreacht uasta deich
mbliana san iomlán ar iasacht le linn a ghairme/gairme gairmiúla

Tá an iasacht faoi réir athbhreithniú agus athnuachan bhliantúil agus faomhadh bliantúil údarás/Bhord
Bainistíochta na scoile agus na Roinne Oideachais agus na Comhairle Ealaíon

Más múinteoir atá ar iasacht cheana é nó í an t-iarrthóir a éireoidh leis nó léi cuirfear an tseirbhís reatha
ar iasacht san áireamh mar chuid den uastéarma cúig bliana.

Múinteoir a bhí ar iasacht agus a d’fhill ar an scoil i ndiaidh an 1 Meán Fómhair 2013 i ndiaidh iasachta, ní
mór gur fhóin sé/sí ar feadh tréimhse is comhionann le fad an tsocraithe iasachta roimhe sin sula mbeidh
sé/sí i dteideal iarratas a dhéanamh ar an bpost seo, e.g. má bhí múinteoir ar iasacht ar feadh trí bliana, ní
mó dó/di filleadh ar a dhualgas/dualgas sa scoil/BOO ar feadh trí bliana sula mbeidh sé/sí i dteideal go
scaoilfí ar iasacht arís é/í.

Tosóidh iasacht ag tús scoilbhliana agus ní cheadófar filleadh ar dhualgas sa scoil/BOO a thug an iasacht
ach amháin ag tús scoilbhliana ina dhiaidh sin. I gcúinsí eisceachtúla, is féidir le fostóir údarú a thabhairt
do mhúinteoir chun iasacht a thosú le linn scoilbhliana agus deireadh a chur léi tráth nach luaithe ná
deireadh na scoilbhliana sin. Meastar gurb ionann sin agus iasacht bliana.

Ní bheidh fad iasachta níos faide ná dáta na haoise scoir éigeantaigh
Smachtbhannaí na Roinne Oideachais agus Scileanna

Beidh gach ceapachán faoi réir cheadú na Roinne Oideachais.

Ní féidir tairiscint chríochnúil cheapacháin a thabhairt sula dtugtar ceadú
Conradh

Iarrfar ar gach iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi conradh iasachta a shíniú, ina ndéanfar soláthar do
phróiseas leanúnach feidhmíochta agus forbartha.

7. Tuarastal
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Tá an tuarastal do Bhainisteoir na Scoileanna Ildánacha faoi réir Chatagóir 3 mar a fhoráiltear dó i nDámhachtain
Eadrána 2003 i ndáil le múinteoirí ar iasacht, de réir na gcoinníollacha a leagtar amach thíos.
Tá luach saothair i gcónaí faoi réir beartais agus rialacháin na Roinne Oideachais nó na Roinne Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe ábhartha. Beidh feidhm ag Ciorcláin reatha Pá na Roinne Oideachais – is é 0051/2018
an ciorclán reatha.
Tá Bainisteoir de chuid na Scoileanna Ildánacha (a thosaigh ag múineadh roimh 2011) i dteideal na nithe seo
a leanas:





A phointe ábhartha ar an Scála Coiteann Buntuarastail Múinteoirí, agus
Liúntas as bunchéim onóracha
Liúntas as Ard-Dioplóma onóracha san Oideachas
Liúntas caighdeánach iasachta Chatagóir 3, ar liúntas inphinsin é (féach an tábla thíos).

Catagóir
Iasachta

Post

Scála
Coiteann
Buntuarastail
Múinteoirí

3

Bainisteoir na Mar is
Scoileanna
Infheidhme
Ildánacha

Liúntas as
Céim
Onóracha

Liúntas as
ArdDioplóma san
Oideachas

Liúntas
caighdeánach i
ndáil le dul ar
Iasacht

€4,918 sa
bhliain

€1,236 sa
bhliain

€13,146

Tá Bainisteoir de chuid na Scoileanna Ildánacha (a thosaigh ag múineadh tar éis 1 Eanáir 2011 agus roimh 1
Feabhra 2012) i dteideal:




A phointe ábhartha ar an Scála Coiteann Buntuarastail Múinteoirí, agus
Liúntas as Ard-Dioplóma onóracha san Oideachas má tá liúntas den chineál sin ag an múinteoir cheana
féin
Liúntas caighdeánach iasachta Chatagóir 3, ar liúntas inphinsin é (féach an tábla thíos).

Catagóir iasachta

Post

Scála Coiteann
Buntuarastail
Múinteoirí

Liúntas as ArdDioplóma san
Oideachas

Liúntas
Caighdeánach i
ndáil le dul ar
Iasacht

3

Bainisteoir na
Scoileanna
Ildánacha

Mar is Infheidhme

€1,236 sa bhliain

€13,146

Tá bainisteoir de chuid na Scoileanna Ildánacha (a thosaigh ag múineadh tar éis an 1 Feabhra 2012) i dteideal:




A phointe ábhartha ar an Scála Coiteann Buntuarastail Múinteoirí, agus
Liúntas caighdeánach iasachta Chatagóir 3, ar liúntas inphinsin é (féach an tábla thíos).
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Catagóir iasachta

Post

Scála Coiteann
Buntuarastail
Múinteoirí

Liúntas Caighdeánach i ndáil le dul
ar Iasacht

3

Bainisteoir na
Scoileanna
Ildánacha

Mar is Infheidhme

€13,146

8. Saoire Bhliantúil
Is ionann an teidlíocht saoire bliantúla don ról seo agus 29 lá sa bhliain, ag ardú chuig 30 lá tar éis
seirbhís 5 bliana.
9. Conas Iarratas a Dhéanamh
Chun iarratas a dhéanamh, seol litir ar ríomhphost (nach mó ná dhá leathanach) chuig
Recruitment@artscouncil.ie le teideal an róil sa líne ábhair, ina leagtar amach an fáth a bhfuil
spéis agat sa deis seo agus an fáth a gcreideann tú go gcomhlíonann do scileanna, d’eolas agus do
thaithí riachtanais an róil. Ina theannta sin, déan curriculum vitae (CV) cuimsitheach a cheangal leis
seo ina léirítear go soiléir do chuid éachtaí agus do thaithí ábhartha i do ghairm bheatha go dtí seo.
Dearbhóidh an Chomhairle Ealaíon gach iarratas a fhaightear. Mura bhfaigheann tú dearbhú
laistigh de dhá lá oibre ó dhéanann tú iarratas, seol ríomhphost chuig hr@artscouncil.ie.
10. Modhanna Roghnúcháin
D’fhéadfadh an méid seo a leanas a bheith i gceist leis an bpróiseas roghnúcháin:





iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de réir na faisnéise atá ina n-iarratas d’fhonn liosta na niarrthóirí a laghdú go líon níos soláimhsithe le cur faoi agallamh;
agallamh ar féidir láithreoireacht ón iarrthóir a bheith san áireamh leis;
ceistiúchán pearsantachta síciméadrach a chomhlánú;
an dara hagallamh a bhféadfadh láithreoireacht nó cleachtadh eile a bheith san áireamh
leis.

Sa chás go mbainfear úsáid as cleachtadh gearrliostaithe, déanfaidh painéal roghnúcháin
saineolaithe iniúchadh ar na hiarratais agus déanfar iad a mheasúnú i gcoinne critéir réamhmheasta, bunaithe ar riachtanais an phoist. Dá réir sin, is chun do leasa é tuairisc mhionsonraithe
chruinn a thabhairt i dtaobh do cháilíochtaí agus do thaithí.
Bheadh sé ina chúnamh dá dtosófá ag machnamh ar ainmneacha na ndaoine a bheadh ina moltóirí
oiriúnacha dar leat dá rachaimis i dteagmháil leo (dhá nó trí ainm agus sonraí teagmhála). Bí cinnte
nach mbaileoimid na sonraí agus nach ndéanfaimid teagmháil leis na moltóirí ach amháin má tá
breithniú á dhéanamh ort i gcomhair ceapacháin.
Beidh ar iarrthóirí fíorú maidir le hincháilitheacht saoránachta agus cáilíochtaí a sholáthar i bhfoirm
is inghlactha ag an gComhairle Ealaíon.
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11. Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Beidh ar iarrthóirí a ndéanfar breithniú orthu lena gceapadh Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
a dhéanamh, lena mbainfidh saincheisteanna maidir le Leas agus Cosaint Leanaí freisin.

12. Fiosrúcháin/Tuilleadh Faisnéise
Má tá tuilleadh faisnéise de dhíth ort nó má theastaíonn uait plé faoi rún a shocrú maidir leis an
deis seo, cuir ríomhphost chuig Recruitment@artscouncil.ie
13. Rúndacht
Faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014, pléifear le hiarratais faoi lándiscréid.
Ná bíodh amhras ort ach go bpléifear le gach fiosrúchán, le gach iarratas agus le gach gné de na
nósanna imeachta faoi lándiscréid gan iad a nochtadh d’aon duine ach amháin dóibh siúd atá
bainteach go díreach leis an bpróiseas earcaíochta.
14. Faisnéis Thábhachtach Eile
Ní bheidh an Chomhairle Ealaíon freagrach as aisíoc aon chostais a thabhaíonn iarrthóirí lena náirítear réiteach i gcomhair agallaimh/freastal ar agallamh nó athlonnú.
Ba chóir go dtabharfadh iarrthóirí faoi deara go ndícháileofar iad má dhéanann siad stocaireacht
agus go n-eisiafar ón bpróiseas iad.
Léiríonn an méid thuas na príomhchoinníollacha fostaíochta agus níl sé i gceist go mbeidh sé ina
liosta cuimsitheach de na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta ar fad a leagfar amach i gconradh
fostaíochta mionsonraithe le comhaontú leis an iarrthóir rathúil.
15. Ráiteas ar Phríobháideachas d’Iarratasóirí
Rialaitheoir Sonraí – an Chomhairle Ealaíon
Cuspóir na Próiseála
Úsáideann an Chomhairle Ealaíon próisis éagsúla earcaíochta d’fhonn folúntais san eagraíocht a
líonadh. Nuair a chuirtear isteach ar na comórtais seo, iarrtar ar iarratasóirí doiciméid éagsúla a chur
faoi bhráid na Comhairle, e.g. foirm iarratais, CV agus/nó litir chumhdaigh.
Cuireadh an ráiteas seo ar phríobháideachas d’iarratasóirí i dtoll a chéile dóibh siúd a chuireann isteach
ar fholúntais sa Chomhairle Ealaíon. Is féidir tuilleadh eolais ar an Rialachán Ginearálta maidir le
Cosaint Sonraí agus iarratais ar rochtain ar ábhar a fháil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon:
http://www.artscouncil.ie/ga/Beartas-priobhaideachais/
Tá bunús dlí leis na sonraí seo a phróiseáil agus roinntear na sonraí de réir mar is gá agus mar a
shonraítear thíos.
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Faighteoir/Roinnte le
Aonad Acmhainní Daonna na
Comhairle Ealaíon
Bord Roghnúcháin
Fostóirí reatha/fostóirí a bhí ann
roimhe seo

Cúis
Iarratais a stóráil, iarratais a admháil agus freagraí a thabhairt
ar iarratasóirí. Bíonn faisnéis áirithe de dhíth le go gcuirfear i
gconradh an iarratasóra rathúil é.
Faisnéis a bhíonn de dhíth don ghearrliostú agus don phróiseas
agallaimh.
Státseirbhísigh reatha: Bainistíocht feidhmíochta agus
seiceálacha saoire breoiteachta
Daoine nach státseirbhísigh iad: Teistiméireachtaí a sheiceáil.

Comhlíonann an Chomhairle Ealaíon na gnéithe uile den GDPR agus déantar na sonraí gaolmhara a
bhainistiú de réir na rialachán ábhartha.
Faisnéis faoi na hIarratasóirí Rathúla
Coimeádfar an fhaisnéis a chuireann na hiarratasóirí rathúla ar fáil ina gcomhad pearsanta agus iad
fostaithe ag an gComhairle Ealaíon, agus don tréimhse ama a bheadh de dhíth tar éis dóibh an
Chomhairle Ealaíon a fhágáil.
Faisnéis faoi na hIarratasóirí nár éirigh leo
Coimeádfaidh an Chomhairle Ealaíon faisnéis faoi iarratasóirí mírathúla ar feadh tréimhse 12 mhí tar
éis an t-iarratasóir rathúil a cheapadh.
Cearta an Iarratasóra
Aithníonn an Chomhairle Ealaíon go bhfuil na cearta seo a leanas ag na hiarratasóirí i ndáil leis na
sonraí a chuireann siad ar fáil:






Rochtain - Is féidir le hiarratasóirí iarratas a dhéanamh agus rochtain a fháil ar na sonraí nó ar
chóip de na sonraí a fháil ag am ar bith.
Scriosadh - Is féidir le hiarratasóirí a iarraidh go scriosfaí na sonraí.
Ceartú - Is féidir le hiarratasóirí a iarraidh go gceartófaí aon fhaisnéis mhícheart.
Aighneacht - Is féidir leis na hiarratasóirí cur i gcoinne phróiseáil na faisnéise seo.
Gearáin - Is féidir le hiarratasóirí gearán a dhéanamh leis an Oifigeach inmheánach Cosanta
Sonraí (mar a shonraítear thíos):

Ríomhphost: dataprotection@artscouncil.ie
nó
Scríobh chuig: An tOifigeach um Chosaint Sonraí,
An Chomhairle Ealaíon,
70 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.
Tuilleadh Eolais ar Chosaint Sonraí
Chun tuilleadh eolais a fháil ar Chosaint Sonraí, féach ar www.dataproctection.ie nó cuir glaoch ar +353
57 8684800 nó 1890 252 231.
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