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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 an 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 

 

Sonraí pearsanta (roghnach) 

Teideal: _____________ Céadainm: __________________ Sloinne: __________________ 

 

Contae cónaithe: Co. an Chabháin  Co. na Mí  Eile  

 

Seoladh  

 

 

 

Éirchód: 

 

Limistéar an Staidéir 

An bhfuil sé amhlaidh go gcónaíonn tú i Limistéar an Staidéir?  Tá   Níl  

An bhfuil sé amhlaidh go n-oibríonn tú i Limistéar an Staidéir?  Tá   Níl  

An bhfuil sé amhlaidh go dtéann tú ar scoil / ar Choláiste / ar Ollscoil i Limistéar an Staidéir?   Tá    Níl  

 

Má tá sé amhlaidh go gcónaíonn tú / go bhfuil réadmhaoin agat i Limistéar an Staidéir, cén cineál 

réadmhaoine atá i gceist? 

Feirm / Talamh Talmhaíochta      Réadmhaoin cónaithe     Réadmhaoin tráchtála     N/B  

Sonraí Eile / Breise: ________________________________________________________ 

mailto:dpo@cavancoco.ie


 

Srianta 

An bhfuil tú ar an eolas faoi aon srianta áitiúla, amhail toibreacha, tuilte stairiúla, móin / drochthalamh, 

gnáthóga éiceolaíochta, suíomhanna lena mbaineann tábhacht stairiúil nó seandálaíochta, etc.?   

Tá:   Níl:   Má tá, tabhair sonraí thíos: 

 

 

 

 

 

An bhfuil scéim Sheachbhóthar an N3-Achadh an Iúir riachtanach, dar leat? 

Tá:     Níl:    Níl a fhios agam:    
 

Cúiseanna leis an bhFreagra:   

 

 

 

 

D’Aistear 

Baineann an Chuid seo den fhoirm aiseolais le d’aistear feadh an N3 ó cheann charrbhealach dúbailte an N3 ar an taobh 

thuaidh de Cheanannas i gCo. na Mí go dtí an taobh thuaidh de bhaile Achadh an Iúir i gCo. an Chabháin. 

(1) Cé chomh minic agus a thaistealaíonn tú feadh an stráice seo den N3? 

Catagóir ( de réir mar is cuí) 

Ar bhonn laethúil  

Ar bhonn seachtainiúil  

Ar bhonn míosúil (nó níos annaimhe ná sin)  

 

(2) Cén modh taistil a úsáideann tú ar an N3 de ghnáth? 

Cuir tic le 3 cinn AR A MHÉAD (áit a seasann uimhir 1 don mhodh is coitianta a úsáideann tú chun 

taisteal ar an N3, áit a seasann uimhir 2 don dara modh is coitianta, etc.) 

Catagóir Léirigh an chéad trí phríomh-

mhodh taistil a úsáideann tú, 

áit a seasann uimhir 1 don 

mhodh is coitianta 

Carr mar thiománaí  

Carr mar phaisinéir  

Bus  

Leoraí/trucail/veain  

Tarracóir  

Rothar  

Siúl  

Eile (tabhair sonraí)  

 



 

a. Maidir leis an modh is coitianta a úsáideann tú chun taisteal ar an N3, cén fáth a roghnaíonn 

tú an modh sin? 

 

 

 

 

(3) Cén ceann de na limistéir seo a leanas atá is gaire do bhunphointe do phríomhaistear ar an N3 (i.e. 

cén áit a dtosaíonn tú d’aistear)? 

Catagóir ( de réir mar is 

cuí) 

Achadh an Iúir (agus na purláin)  

An Cabhán (agus níos faide ó thuaidh)  

Ceanannas (agus níos faide ó dheas)  

Baile Shéamais Dhuibh (agus na purláin)  

An Seanchaisleán (agus na purláin)  

Coill an Chollaigh (agus na purláin)  

An Mullach (agus na purláin)  

Eile – Tabhair sonraí sa líne thíos   

  

 

(4) Cén ceann de na limistéir seo a leanas atá is gaire do cheann scríbe do phríomhaistear ar an N3 

(i.e. cá mbíonn tú ag dul)? 

Catagóir ( de réir mar is 

cuí) 

Achadh an Iúir (agus na purláin)  

An Cabhán (agus níos faide ó thuaidh)  

Ceanannas (agus níos faide ó dheas)  

Baile Shéamais Dhuibh (agus na purláin)  

An Seanchaisleán (agus na purláin)  

Coill an Chollaigh (agus na purláin)  

An Mullach (agus na purláin)  

Eile – Tabhair sonraí sa líne thíos  

  

 

  



 

(5) Cad is príomhchuspóir leis na turais is coitianta a thógann tú ar an N3? 

Catagóir ( de réir mar is 

cuí) 

Obair  

Oideachas  

Siopadóireacht  

Cuairt a thabhairt ar bhaill teaghlaigh nó ar chairde  

Fóillíocht  

Eile (tabhair sonraí)  

 

(6) An dtógann tú aon bhealach malartach chun Achadh an Iúir a sheachaint (e.g. de dheasca plódú 
tráchta)?   

Tógaim bealach malartach i gcónaí        

Tógaim bealach malartach uaireanta     

Ní thógaim bealach malartach in am ar bith    

 

Má thógann tú bealach malartach, an gcuirfidh tú síos ar an mbealach sin? 

 

 

 

 

 

(7) Má tá aon tuairimí eile agat, scríobh anseo iad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seol an fhoirm seo (agus imchlúdach saorphoist á úsáid agat) ar ais chuig: 

Foireann Sheachbhóthar an N3-Achadh an Iúir 

Comhairle Contae an Chabháin 

Bóithre agus Iompar 

Teach na Cúirte 

Sráid Fhearnáin 

Saorfhreagra 

Baile an Chabháin 

Co. an Chabháin 
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