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Fógra Cosanta Sonraí 

Caithfidh Comhairle Contae an Chabháin le gach píosa sonraí pearsanta i modh rúin agus ní choinneoidh sí sonraí ar feadh tréimhse atá 

níos faide ná a theastaíonn le haghaidh thionscadal Sheachbhóthar N3-Achadh an Iúir agus coinneoidh sí iad i gcomhréir le Beartas 

Coinneála na Comhairle agus leis an reachtaíocht Cosanta Sonraí iomchuí, rud is féidir a léamh ag http://www.cavancoco.ie/data-

protection.htm. 

 

Má bhíonn aon cheisteanna agat faoi chosaint sonraí, seol ríomhphost chuig dpo@cavancoco.ie.  

Léigh mé an ráiteas thuas maidir leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí agus glacaim leis.  

Deimhnigh gur léigh tú an fógra cosanta sonraí thuas sula leanann tú ar aghaidh: 

  – Deimhním 

1. Sonraí pearsanta (roghnach) 

Teideal: _____________ Céadainm: __________________ Sloinne: __________________ 

 

Uimh. Theileafóin: _______________________________________ 

 

Seoladh ríomhphoist: _______________________________________ 

 

Seoladh  

 

 

 

Éirchód: 

 

2. Cén t-aoisghrúpa a bhfuil tú i do bhall de? 

 Faoi 16  16 - 34  35 - 54  Os cionn 55  B’fhearr liom gan a rá 

3. Conas a chuala tú faoin gcomhairliúchán poiblí seo? 

 Nuachtán áitiúil  Stáisiún raidió áitiúil  Fógraí taispeánta poiblí in Achadh an Iúir 

 Ríomhphost  Cairde / comharsana  Ionadaithe tofa 

 Comhartha Teachtaireachtaí Dinimiciúla cois bóthair 



 

Sonraí Úinéireachta Talún / Réadmhaoine 

4. An bhfuil sé amhlaidh gur leatsa aon réadmhaoin / talamh atá suite ar aon cheann de na Conairí 

Rogha atá beartaithe nó cóngarach dóibh nó go ndéanann tú aon réadmhaoin / talamh den sórt sin a 

ghlacadh ar cíos nó a áitiú? 

  Tá  Níl 

5. Cén cineál réadmhaoine / talún atá i gceist (cuir tic leis na boscaí ábhartha uile)? 

  Feirm / Talamh Talmhaíochta 

  Réadmhaoin Cónaithe / Talamh Cónaithe 

  Réadmhaoin Tráchtála nó Gnó / Talamh Tráchtála nó Gnó 

 

6. Más ‘tá’ an freagra ar cheist 4, cén rogha nó cé na roghanna a théann i bhfeidhm ar an réadmhaoin / 

an talamh? 

  Rogha A - Glas 

  Rogha B - Corcra 

  Rogha C - Dearg (nó Leaganacha eile den Rogha) 

  Rogha D - Oráiste (nó Leaganacha eile den Rogha) 

  Rogha E - Bándearg (nó Leaganacha eile den Rogha) 

 

7. Cén cineál foinse uisce atá agat? 

  Soláthar Poiblí 

  Grúpscéim Uisce 

  Tobar Príobháideach (Éadomhain) 

  Tobar Príobháideach (Tollta) 

 

8. Tabhair aon sonraí breise eile faoin réadmhaoin / talamh (e.g. sonraí úinéireachta, méid gabháltais, 

cleachtais talmhaíochta nó cineál fiontair):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faisnéis faoin Scéim Bóthair 

9. I do thuairim, cé chomh tábhachtach agus atá na gnéithe seo a leanas maidir leis an tionscadal seo? 

Rangaigh na freagraí in ord tosaíochta, áit a seasfaidh uimhir 1 do na gnéithe is mó tábhacht agus a 

seasfaidh uimhir 10 do na gnéithe is lú tábhacht: 

Toisc Rangú Toisc Rangú 

Plódú tráchta a mhaolú in Achadh an 

Iúir agus timpeall air 
 

Sábháilteacht a fheabhsú ar bhóthar N3 

agus ar bhóithre eile sa réigiún 
 

Íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar ar 

phobail 
 

Íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar ar 

thalamh agus réadmhaoin (lena n-áirítear 

talamh agus réadmhaoin talmhaíochta / 

thionsclaíoch / tráchtála) 

 

Íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar ar 

shainghnéithe seandálaíochta agus 

stairiúla, ar an oidhreacht chultúrtha 

agus ar thaitneamhachtaí nádúrtha 

 Costas na scéime / luach ar airgead  

Íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar ar 

an bhfiadhúlra, ar fhlóra agus ar fhána 
 

Íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar 

amhairc agus ar an tionchar ar an tírdhreach 
 

Cáilíocht an aeir a fheabhsú agus 

torann a laghdú laistigh de Bhaile 

Achadh an Iúir 

 

Tairbhí eacnamaíocha d’Achadh an Iúir, don 

Chabhán agus do réigiún an Iarthuaiscirt 

(inrochtaineacht agus iontaofacht agaí aistir) 

 

 
10. Más rud é go bhfuil aon bharúlacha nó tuairimí sonracha agat faoi na Conairí Rogha atá beartaithe nó 

gur mhaith leat aon fhaisnéis a chomhroinnt faoin scéim atá beartaithe (e.g. faisnéis faoi thuile, faoi 
shainghnéithe seandálaíochta, faoi ghnáthóga éiceolaíochta agus faoi nithe den sórt sin), scríobh an 
méid sin síos sa spás thíos: 

 

 

 

 

 

 

 
Seol an ceistneoir seo ar ais chuig ceachtar de na láithreacha seo a leanas: 
 

Foireann Sheachbhóthar N3-Achadh an Iúir 
Comhairle Contae an Chabháin 
An Oifig um Dhearadh Bóithre 
Teach na Cúirte 
Sráid Fhearnáin 
An Cabhán 
H12 R6V2 

Foireann Sheachbhóthar N3-Achadh an Iúir 
Comhairle Contae an Chabháin 
Teach Cúirte Achadh an Iúir 
An Phríomhshráid 
Achadh an Iúir 
Co. an Chabháin 
A82 F8C8 

 
Déan cinnte de go seolfar aon fhreagraí ar ais faoin 23 Nollaig 2020 


