
Foirm an Cheistneora Sláinte do na Cluichí Gaelacha 

 

FOIRM AN CHEISTNEORA SLÁINTE DO NA CLUICHÍ GAELACHA 
 

 
AINM: _____________________________________________________________________ 
 
CLUB: ______________________________________________________________________ 
 
FOIREANN: _________________________________________________________________ 
 
 

1. An gcreideann tú go bhféadfadh COVID-19 a bheith ort faoi láthair? 
 
Creidim _____ 
 
Ní Chreidim _____ 

 
2. An raibh aon cheann de na siomptóim seo a leanas de chuid COVID-19 ort le 14 lá anuas? 

 
 
Teocht ard (i.e. os cionn 37.5°c)                                                  Casacht nua leanúnach 
 
        Bhí           _____                                                                       Bhí          _____ 
 
        Ní raibh   _____                                                                       Ní raibh  _____  
 
 
Giorracht anála gan choinne                                                 Caillteanas bolaidh, blaiste nó                                                                                                                                                                                                        
.                                                                                                  saobhadh blaiste 
        
        Bhí            _____                                                                      Bhí            _____ 
 
        Ní raibh    _____                                                                     Ní raibh    _____ 
 

 
Más ‘Bhí’ nó ‘Creidim’ a bhí mar fhreagra agat ar aon cheann de na ceisteanna thuas ba chóir duit fanacht sa bhaile 
agus teagmháil a dhéanamh le do dhochtúir le tuilleadh comhairle a fháil. 
 
Más ‘Ní raibh’ nó ‘Ní Chreidim’ a bhí mar fhreagra agat ar na ceisteanna thuas is féidir leat traenáil nó imirt le do 
fhoireann. 
 
Sínigh an fhoirm seo ag dearbhú go bhfuil na sonraí thuas fíor chomh fada agus is eol duit, go bhfuil an modúl 
oideachais ar líne ar na Cluichí Gaelacha déanta agat féin nó ag caomhnóir leat agus go dtuigeann tú na rioscaí a 
bhaineann le rannpháirtíocht; go bhfuil tú ag glacadh páirte ar bhonn deonach agus gur féidir leat deireadh a chur le do 
rannpháirtíocht ag am ar bith. 

 



Foirm an Cheistneora Sláinte do na Cluichí Gaelacha 
 
 
Ní mór an Ceistneoir a bheith líonta isteach agat sula dtéann tú ar ais ag traenáil. Is tusa a 
bheidh freagrach as an Maor Covid a chur ar an eolas maidir le haon athrú i do chúinsí 
reatha roimh sheisiúin traenála amach anseo. 
 
SÍNITHE:* __________________________________________________________________ 

* (I gcás imreoirí faoi aois, ní mór don cháipéis seo a bheith sínithe ag Tuismitheoir nó ag 
Caomhnóir) 
DÁTA: _________________________ 

* Coinneofar do chuid sonraí go slán sábháilte ar Chóras Bainistíochta na gCluichí de chuid 
CLG 
 

Teachtaireacht Maidir Le Cosaint Sonraí 
Tá do chuid sonraí pearsanta á mbailiú ar an bhfoirm seo d’fhonn stop a chur le scaipeadh 
COVID-19 ar áiseanna de chuid CLG. Tá na sonraí á bpróiseáil de réir Alt 9(2)(i) den Rialachán 
Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus de réir Mír 53 den Acht um Chosaint Sonraí 2018. Ní 
úsáidfear an t-eolas a chuirtear ar fáil ar an bhfoirm seo do rud ar bith eile agus coinneofar 
faoi rún iomlán é. Is comhaonaid rialaithe sonraí iad CLG agus do Chlub maidir leis an eolas a 
chuirtear ar fáil ar an bhfoirm seo. Coinneofar do chuid sonraí go slán sábháilte ar Chóras 
Bainistíochta na gCluichí de chuid CLG atá á chur ar fáil ag ár bPróiseálaí Sonraí, Dawson 
Andrews. Tá conradh againn le Dawson Andrews a chinnteoidh go bhfuil do chuid sonraí 
slán. Ní bheidh fáil ach ag na Maoir ainmnithe COVID i do Chlub agus ag fostaithe ainmnithe 
de chuid CLG ar do chuid sonraí. Coinneofar do chuid sonraí pearsanta ar feadh bliana 
amháin. 
 
Má tá aon cheist agat maidir leis seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Rúnaí do Chlub 
nó le hOifigeach Cosanta Sonraí CLG le ríomhphost ag dataprotection@gaa.ie, nó ar an 
bhfón ag (01) 8658637. 
 
Má tá cúis imní agat, nó más mian leat sárú a thuairisciú, maidir le do chuid sonraí 
pearsanta, is féidir leat é sin a dhéanamh tríd na foirmeacha idirlín cuí a íoslódáil agus a 
líonadh isteach ar shuíomh idirlín an Choimisiúin um Chosaint Sonraí ag 
www.dataprotection.ie.  
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