COMHAIRLE CHONTAE SHLIGIGH
SLIGO COUNTY COUNCIL
Sligo County Council Housing Fón: 071 911-1111

Comh-Chomhfhreagraí a Ainmniú
Déanfaidh an tÚdarás Áitiúil teagmháil leat ó am go chéile tríd an bpost nó tríd an ríomhphost
maidir le d’iarratas ar Thacaíocht Tithíochta Sóisialta nó maidir le do thionóntacht. Lena chinntiú go
mbeidh gach tacaíocht agat le freagraí a thabhairt agus aon ghníomh a bheidh ag teastáil a
dhéanamh, is féidir leat comh-chomhfhreagraí a ainmniú, a gheobhaidh cóip de gach
comhfhreagras a chuirfidh an tÚdarás Áitiúil chugat. Le déanamh amhlaidh, comhlánaigh an fhoirm
seo in éineacht le do chomh-chomhfhreagraí, sínigí í agus cuir ar ais chuig an Údarás Áitiúil í.

Sonraí maidir leis an Iarratasóir/Tionónta
Ainm an Iarratasóra/Tionónta:

Dáta Breithe an Iarratasóra/Tionónta:
___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Uimhir Iarratais ar Thithíocht (Más infheidhme):

Uimhir PSP an Iarratasóra/Tionónta:

Cead an Iarratasóra/Tionónta:
Sonraigh go bhfuil cead á thabhairt agat ach tic sa chosca thíos
Tugaim cead don Údarás Áitiúil fógra a thabhairt do mo chomh-chomhfhreagraí
ainmnithe nuair a chuirfear comhfhreagras chugam maidir le m’iarratas ar
Thacaíocht Tithíochta Sóisialta nó maidir le mo thionóntacht.
Beidh feidhm iomlán ag do chearta mar dhuine is ábhar do shonraí faoin Rialachán Ginearálta
maidir le Cosaint Sonraí (RGCS, nó GDPR i mBéarla) agus leagtar amach na cearta sin go soiléir i
Ráiteas Príobháide an Údaráis Áitiúil. Tá cóipeanna den cháipéis sin le fáil in oifigí an Údaráis Áitiúil
nó ar a láithreán gréasáin. Má bhíonn aon cheist agat faoi do chearta faoin RGCS, is féidir leat
teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí an Údaráis Áitiúil, nó mar mhalairt air sin, is
féidir leat teagmháil a dhéanamh le: An Coimisinéir Cosanta Sonraí www.dataprotection.ie,
fón: +353 87 103 0813, 21 Cearnóg Mhic Liam Theas, Baile Átha Cliath 2, D02 RD28, Éire
Tabhair do d’aire: Féadfaidh tú do chead a tharraingt siar ag am ar bith amach anseo trí fhógra i
scríbhinn a thabhairt don Údarás Áitiúil.
Siniú an Iarratasóra/Tionónta::

Dáta:
___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

COMHAIRLE CHONTAE SHLIGIGH
SLIGO COUNTY COUNCIL
Sligo County Council Housing Fón: 071 911-1111

Sonraí an Chomh-Chomhfhreagraí
Ainm an Chomh-Chomhfhreagraí

Seoladh an an Chomh-Chomhfhreagraí

Fón an Chomh-Chom hfhreagraí

Cead an Chomh-Chomhfhreagraí
Sonraigh go bhfuil cead á thabhairt agat ach tic a chur sna boscaí cuí thíos:
Tugaim cead don Údarás Áitiúil na sonraí pearsanta atá curtha ar fáil agam a stóráil
fad is a bheidh mé ag gníomhú mar chomh-chomhfhreagraí ainmnithe don
iarratasóir.
Mar an comh-chomhfhreagraí, aontaím fógra a fháil faoi aon teachtaireachtaí
cumarsáide a chuirfear chuig an iarratasóir maidir lena iarratas ar Thacaíocht
Tithíochta Sóisialta nó maidir lena tionóntacht.
Beidh feidhm iomlán ag do chearta mar dhuine is ábhar do shonraí faoin Rialachán Ginearálta
maidir le Cosaint Sonraí (RGCS, nó GDPR i mBéarla) agus leagtar amach na cearta sin go soiléir i
Ráiteas Príobháide an Údaráis Áitiúil. Tá cóipeanna den cháipéis sin le fáil in oifigí an Údaráis Áitiúil
nó ar a láithreán gréasáin. Má bhíonn aon cheist agat faoi do chearta faoin RGCS, is féidir leat
teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí an Údaráis Áitiúil, nó mar mhalairt air sin, is
féidir leat teagmháil a dhéanamh le: An Coimisinéir Cosanta Sonraí www.dataprotection.ie,
fón: +353 87 103 0813,21 Cearnóg Mhic Liam Theas, Baile Átha Cliath 2, D02 RD28, Éire.
Féadfaidh tú do chead a tharraingt siar ag am ar bith amach anseo trí fhógra i scríbhinn a
thabhairt don Údarás Áitiúil.
Siniú an Chomh-Chomhfhreagraí

Dáta:
___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

