


Baineann an polasaí seo le gach duine a úsáideann córas Club ________ agus aon oibrí 
deonach atá údarás aige / aici ríomh-phoist agus / nó áiseanna idirlín an chlub a úsáid. 
 

Dualgas. 
 
Tá sé ina dhualgas ag gach ball foirne agus oibrí deonach an polasaí seo a chuir i 
bhfeidhm. 
 
Baill 

Caithfidh na baill óga a bheidh ar an eolas faoin polasaí agus cloí leo. 
 

Foireann agus oibrí deonacha 
Tá dualgas ar an fhoireann agus ar na hoibrí deonacha meantóireacht a dhéanamh ar 

úsáid idirlín na baill agus a chinntiú nach bhfuil siad ag sárú an pholasaí.  
Nuair atá an foireann agus na hoibrí deonacha ag déanamh meantóireacht ar úsáid an 
idirlín ag na daoine óga caithfidh siad a chinntiú go dtuigeann na baill rialacha idirlín 
an club. 
 
Coiste 
Caithfidh an coiste cinntiú go bhfuil an foireann agus na hoibrí deonacha ar an eolas 
maidir le polasaí idirlín an club. 
 
 

Smacht agus meantóireacht. 
 

Níor chóir go mbeadh ríomhairí in ann rochtán a dhéanamh ar shuíomhanna idirlín mí-
oiriúnach. 

Ba chóir go mbeadh cosaint frith-víreas agus earraí frith-spiaireachta ag feidhmiú ar 
gach ríomhaire. 

Ba chóir go ndéanfadh ceannairí meantóireacht ar na baill is iad ag baint úsáid as an 
ríomhaire.  

 
Úsáid inghlactha agus Próiséas mheantóireachta 

 
1. Níor chóir go mbeadh cead ag na baill úsáid a bhaint as an idirlín go dtí go   
    dtuigeann siad agus go síníonn siad ‘Rialacha Idirlín’ an club.  
2. Níor chóir go mbeadh na baill ag baint úsáid as an idirlín ach amháin i  
    dtimpeallacht ina bhfuil siad maoirsithe ag ceannairí. 
3. Caithfidh ceannairí a chinntiú go bpléifear ceisteanna a bhaineann le sábháilteacht  
    pearsanta go rialta leis na baill. 
4. Ba chóir go mbeadh ceannaire ainmnithe ag gach seisiún le bheith freagrach as  
    úsáid idirlín a mhaoirsiú. 
 
 
 
 



Úsáid ríomh-phoist. 
 
Caithfidh úsáid idirlín agus ríomhphoist cloí le polasaithe eile atá i bhfeidhm agus mar 
atá leasaithe ag an club, polasaithe a bhaineann le cosaint maoin intleachtúil, 
príobháideachas, míúsáid áiseanna an club, ciapadh gnéasach, slándálacht eolais agus 
dáta agus rúndacht san áireamh. Sáraíonn léiriú de aon chineál íomhá nó doiciméad 
gháirsiúil ar chóras an club polasaí an club ar chiapadh ghnéasach. 
 
 

Úsáid inghlactha agus ceisteanna dlí. 
 
Tugann áiseanna idirlín an deis do dhaoine óga réimse leathan eolas a láimhseáil, 

sonraí pearsanta le nascanna chuig líon mór ríomhairí agus daoine ar fud na cruinne 
san áireamh. In san timpeallacht seo nach bhfuil mórán smacht ag baint leis tá sé fíor-

thábhachtach go mbíonn na baill ag cloí le riachtanais dlí. 
 
Rialacha do bhaill an club 
 
1. Ná húsáid an ríomhaire chun tromaíocht a dhéanamh ar dhaoine eile. 
2. Bí dea-mhúinte agus freagrach is tú ag seoladh teachtaireachtaí. 
3. Ná déan damáiste don ríomhaire nó don chóras. 
4. Ná déan uaslódáil ar aon ábhar nó bogearraí gan cead ón ceannaire. 
5. Inis don ceannaire má bhfaigheann tú aon teachtaireacht olc. 
6. Ná hamharc ar, seol nó taispeáin aon teachtaireacht, ábhar nó pictiúr gháirsiúil. 
7. Ná cuir duach nó páipéar amú. 

8. Ná hoscail aon fhillteán, obair nó cód a bhaineann le aon duine eile. 
9. Inis don ceannaire má tá tú buartha faoi aon ábhar ar an ríomhaire. 

10. Ná tabhair aon sonraí pearsanta amach ar an idirlín, seoladh baile, uimhir fón, 
grianghraf san áireamh. 

11. Ná húsáid an t-idirlín gan cead. 
12. Ná cas le duine ar bith a chuireann tú aithne air/uirthi tríd an idirlín. 

13. Toisc deacrachtaí maoirseacht a dhéanamh ar fón póca is gá iad a bheith múchta 
nuair atá na baill sa chlub, ach amháin i gcás eisceachtúil agus é a bheith aontaithe 
leis an cheannaire. 

14. Ag aon imeacht thar oíche beidh na fóin póca, ríomhairí glúine, táibléid, Ipad, 
tógtha ó na baill idir 10.00 i.n. – 8.00 r.n. 

 
Is an club ag cur an polasaí seo i bhfeidhm tabharfar aird ar chearta an duine faoi An 
tAcht Um Chosaint Sonraí agus reachtaíocht eile atá oiriúnach. Déanann an polasaí cur 
síos ar an iompar ar-líne (ríomh phost agus idirlín) atá an club ag súil le ó gach duine a 
úsáideann córas an club agus do fhreagracht nuair atá tú ag baint úsáid as an córas.  
D’fhéadfadh gníomh smachtaithe agus dífhostú a bheith mar thoradh ar úsáid 
mídhleathach nó mí-chuí den chóras. Tá sé tábhachtach go léann tú, go dtuigeann tú 
agus go gcuireann tú an polasaí seo i bhfeidhm. Le do thoil léigh an polasaí agus sínigh 
an leathanach deireadh chun do thoilteanas le cloí leis an pholasaí a léiriú. 


