
 

 

Foirm um Shainordú EFT 
Údaraím leis seo go n-íocfaí gach íocaíocht ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta leis an gcuntas bainc / 
comhair creidmheasa a dtugtar sonraí lena aghaidh thíos. 
 

Ráiteas Príobháideachais 
Tá an Roinn meáite ar do phríobháideachas a chosaint agus meas a bheith air agus baineann sí úsáid as bearta cuí teicniúla 

agus eagraíochtúla chun do chuid faisnéise a chosaint ar rochtain neamhúdaraithe. Ní phróiseálfaidh an Roinn do chuid sonraí 

pearsanta chun aon chríche seachas na críocha ar bailíodh iad ina leith. Is féidir sonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais 

eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile, i gcúinsí áirithe ina 

bhforáiltear dó seo de réir dlí. Ní choinneoidh an Roinn do chuid sonraí pearsanta ach ar feadh chomh fada agus is gá chun 

na gcríoch ar bailíodh iad, agus ar próiseáladh iad ina dhiaidh sin, ina leith. Nuair nach gá a thuilleadh an fhaisnéis sin a 

choinneáil chun críche gnó, scrúdófar í agus súil leis na sonraí pearsanta a scriosadh a luaithe agus is féidir, agus ar aon dul le 

beartas na Roinne. Is féidir teacht ar Ráiteas Príobháideachais na Roinne agus tuilleadh eolais ar Chosaint Sonraí ar ár suíomh 

gréasáin ag:  https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ae860-raiteas-priobhaideachais/ 

 
Sonraí an tSoláthraí / an Deontaí 

Ainm an tSoláthraí / an 
Deontaí: 

* 

 
Seoladh an tSoláthraí / an 
Deontaí: 

* 

Cuir an t-éirchód san áireamh 
le do thoil 

 
* 

 
Ainm an Teagmhálaí: 

* 

 
 
Cláruimhir Chánach / Uimhir PSP: *______________________Cláruimhir Charthanais:  ____________________________  

 
Sonraí an Chuntais Bainc 

 

Ainm(neacha) an Chuntais 
* 

Ainm an Bhainc / an Chomhair Creidmheasa 
* 

Seoladh an Bhainc / an Chomhair 
Creidmheasa 

* 

Cód BIC/SWIFT 
*    

I E   

Uimhir IBAN (thíos) 

I E*                     

 

Uimhir an Chuntais Comhair Creidmheasa 
(ná líon é seo ach amháin má tá an cuntas i 
gComhar Creidmheasa)  
 

 

 
Seoladh ríomhphoist le haghaidh fógraí íocaíochta 

Seoladh Ríomhphoist * 
 

 
Nóta – Tá sé tábhachtach seoladh ríomhphoist cineálach a úsáid más féidir ionas go mbeidh gach duine lena mbaineann 
siad in ann fógraí íocaíochta a fheiceáil.  
 
*Sínithe:___________________________________________   *Dáta:  ________________________________ 
 

 Ní mór a líonadh isteach 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ae860-raiteas-priobhaideachais/


 

 

 
 


