Toiliú Meáin
B’fhéidir gur mhaith leis an tionscadal MyEU50 íomhánna agus/nó físeáin a bailíodh le
linn do scoil a bheith rannpháirteach sa chomórtas a úsáid chun críocha ardú céime.
Chun ceanglais an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí a chomhlíonadh,
teastaíonn toiliú i scríbhinn uainn ó mhuinteorí ar féidir a íomhá a úsáid. Tá sé de
fhreagracht ar an scoil a chinntiú nach bhfuil aon duine nach bhfuil toiliú scríofa faighte
ina leith san áireamh in aon ghrianghrafadóireacht nó físghrafaíocht maidir leis an
gcomórtas.
Féach an fhoirm toilithe thíos. .
Foirm Toilithe Meáin do Dhaoine Fásta a Ghlacann Rannpháirteach i 'MyEU50: The
Ireland EU50 Youth Competition'
Ag teacht le Beartas Cosanta Sonraí Ghluaiseacht na hEorpa Éireann, coimeádfar na
sonraí pearsanta agus íogaire go léir (lena n-áirítear íomhánna agus físeáin) a fhaightear
maidir le rannpháirtithe sábháilte agus slán. Baineann sé seo le sonraí a choinnítear i
bhfoirm láimhe agus i bhfoirm uathoibrithe araon, caitear leis an gcúram céanna leis an
dá cheann. Úsáidfear sonraí a bhaileofar chun críche an phróisis aighneachta, agus chun
an comórtas agus EU50 a chur chun cinn, agus ní bheidh rochtain orthu ach ag eagraithe
agus painéal moltóirí MyEU50. Ní úsáidfear na sonraí pearsanta agus íogaire go léir ach
amháin chun na críche ar cuireadh ar fáil iad agus ní chuirfear ar aghaidh chuig tríú páirtí
chun aon chríche eile iad choíche. Tá tuilleadh faisnéise ar Bheartas Cosanta Sonraí
Ghluaiseacht na hEorpa Éireann ar fáil ach dul i dteagmháil le
myeu50@europeanmovement.ie.
Toiliú chun sonraí pearsanta a úsáid (íomhánna san áireamh)
_______________________________(IONSÁIGH AINM IOMLÁN), de
____________________________________________(IONSÁIGHEADH SEOLADH) toiliú le húsáid mo íomhá
lena n-áirítear grianghrafadóireacht agus físghrafaíocht, i bpróiseáil inmheánach agus
sheachtrach aighneachtaí agus i gcur chun cinn 'MyEU50: The Ireland EU50 Youth
Competition' a chuid imeachtaí agus gníomhaíochtaí. Féadfaidh meáin chlóite, físeáin
chur chun cinn, tuarascálacha bliantúla, nuachtlitreacha, láithreáin ghréasáin agus gach
cineál meán sóisialta a bheith san áireamh, ach ní fhéadfaidh sé a bheith teoranta dóibh.
Sínithe: ____________________________________

__________________________
Dáta

