
 

Polisi Diogelu Data 2018 

Rhagarweiniad 

Mae Cyngor Tref Llandudno yn ymrwymo i ddiogelu hawliau a rhyddid deiliaid data 
ac i brosesu eu data yn ddiogel yn unol â'n holl rwymedigaethau cyfreithiol.  

Rydym ni'n cadw data personol am ein gweithwyr, trigolion ac unigolion eraill am 
amryw o resymau. 

Mae'r polisi yn nodi sut rydym ni'n ceisio diogelu data personol a sicrhau ein bod yn 
deall y rheolau sy'n rheoli defnydd data personol y mae gennym ni fynediad ato wrth 
ddarparu ein gwasanaethau. Yn benodol, mae'r polisi hwn yn gofyn i staff sicrhau eu 
bod yn ymgynghori gyda'r Swyddog Diogelu Data (DPO) cyn dechrau ar unrhyw 
weithgaredd prosesu data newydd sylweddol er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn 
camau cydymffurfio perthnasol. 

Diffiniadau 

Dibenion Caiff data personol ei ddefnyddio gennym ni at y dibenion hyn: 
 
Dibenion staff, gweinyddol, ariannol, rheoli, cyflogres a datblygu 
gwasanaethau gan gynnwys y canlynol: 

-  Cydymffurfio gyda'n gofynion cyfreithiol a rheoli ac arfer 
dda gan gynnwys cydymffurfio gyda chytundebau gwaith 

-  Casglu gwybodaeth i'n galluogi ni i ddarparu ein 
gwasanaethau 

-  Rhesymau gweithredol, er enghraifft, recriwtio, cofnodi 
trosglwyddiadau, hyfforddiant, gwiriad diogelwch 

-  Ymchwilio i gwynion ac ymateb i ymholiadau 
-  Gwirio cyfeirnodau, sicrhau arferion gwaith diogel, 

monitro a rheoli mynediad staff at systemau a 
chyfleusterau ac absenoldebau staff, asesiadau a gwaith 
gweinyddol  

-  Monitro ymddygiad, disgyblaeth a materion staff 
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Data personol Ystyr 'data personol' ydy unrhyw wybodaeth sy'n perthyn i berson 

naturiol y mae modd ei adnabod ('deiliad data'); person naturiol 

adnabyddadwy ydy rhywun y mae modd ei adnabod, yn uniongyrchol 

neu yn anuniongyrchol, yn arbennig trwy gyfeirio at adnabyddwr fel 

enw, rhif adnabod, lleoliad data, adnabyddwr ar-lein neu i fwy nac un 

elfen benodol o ffordd o adnabod y person naturiol hwnnw yn gorfforol, 

seicolegol, genetig, meddyliol, ariannol, diwylliannol neu gymdeithasol. 

Gall data personol rydym ni'n ei gasglu gynnwys: rhif ffôn unigolyn, 

cyfeiriad cartref, cyfeiriad e-bost, cefndir addysgiadol, manylion ariannol 

a thâl, manylion addysg a sgiliau, statws priodasol, cenedligrwydd a CV. 

Categorïau 
arbennig o ddata 
personol 

Mae categorïau arbennig o ddata yn cynnwys gwybodaeth am darddiad 
ethnig neu hiliol rhywun, barn wleidyddol, credoau crefyddol neu 
debyg, aelodaeth o undeb llafur (neu ddiffyg aelodaeth), cyflwr iechyd 
corfforol neu feddwl, unrhyw fath o drosedd a gwybodaeth genetig a 
biometrig - dylai defnydd unrhyw gategori arbennig o ddata personol 
gael ei reoli'n llym yn unol â'r polisi hwn. 
 

Rheolydd data Ystyr 'rheolydd data' ydy'r person naturiol neu gyfreithiol, awdurdod 

cyhoeddus, asiantaeth neu gorff sydd, ar ei ben ei hun neu ynghyd ag 

eraill, yn penderfynu ar ddibenion a ffyrdd o brosesu data personol; lle 

caiff y dibenion a'r ffyrdd prosesu o'r fath eu penderfynu yn ôl y 

gyfraith.  

Prosesydd data Ystyr 'prosesydd' ydy person naturiol neu gyfreithiol, awdurdod 

cyhoeddus, asiantaeth neu gorff sy'n prosesu data personol ar ran y 

rheolydd. 

Prosesu Ystyr 'prosesu' ydy unrhyw weithrediad neu gyfres o weithrediadau gaiff 

eu perfformio ar ddata personol neu ar gyfresi o ddata personol, trwy 

ddulliau awtomatig ai peidio, er enghraifft, casglu, cofnodi, trefnu, 

strwythuro, storio, addasu neu newid, adfer, ymgynghori, defnyddio, 

datgelu trwy drosglwyddiad, gwasgaru neu fel arall gwneud ar gael, 

alinio neu gyfuno, cyfyngu, dileu neu ddinistrio. 

Awdurdod 
goruchwyliol 

Dyma'r corff cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddiogelu data. Yr awdurdod 

goruchwyliol ar gyfer ein sefydliad ydy Swyddfa'r Comisiynydd 

Gwybodaeth (ICO). 

 



Cwmpas 

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i'r holl staff a chynghorwyr felly mae'n rhaid iddyn nhw 

fod yn gyfarwydd â'r polisi hwn a chydymffurfio â'i delerau. 

Mae'r polisi hwn yn atodol i'n polisïau eraill sy'n gysylltiedig â defnydd y we ac e-byst 

a chadw dogfennau. Efallai y byddwn ni'n ychwanegu at neu yn newid y polisi hwn 

trwy bolisïau a chanllawiau ychwanegol o bryd i'w gilydd. Caiff unrhyw bolisi newydd 

neu sydd wedi'i addasu ei gylchredeg cyn ei fabwysiadu.  

Yr egwyddorion 

[Bydd ein sefydliad yn] cydymffurfio gydag egwyddorion diogelu data (yr Egwyddorion) gaiff 

eu nodi yn Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yr UE. Byddwn yn gwneud pob ymdrech 

posibl ym mhopeth a wnawn er mwyn cydymffurfio gyda'r egwyddorion hyn. Yr 

Egwyddorion ydy: 

1. Cyfreithlon, teg a thryloyw 

Mae angen i waith casglu data fod yn deg, at ddiben cyfreithiol ac mae angen inni fod yn 

agored ac yn dryloyw o ran sut caiff y data ei ddefnyddio. 

2. Cyfyngedig i'w ddiben 

Caiff data ei gasglu dim ond at ddiben penodol. 

3. Lleihau data 

Mae angen i unrhyw ddata gaiff ei gasglu fod yn angenrheidiol a dim mwy na beth sydd ei 

angen. 

4. Cywir 

Mae angen i'r data sydd gennym ni fod yn gywir ac yn ddiweddar. 

5. Cadw data 

Ni allwn ni gadw data am fwy o amser nag sydd ei angen. 

6. Gonestrwydd a chyfrinachedd 

Mae angen cadw’r data sydd gennym ni yn ddiogel. 

Atebolrwydd a thryloywder 

Mae angen inni sicrhau atebolrwydd a thryloywder yn ein holl ddefnydd o ddata personol. 

Mae angen inni ddangos sut rydym ni'n cydymffurfio gyda phob egwyddor. Rydych chi'n 

gyfrifol am gadw cofnod ysgrifenedig o sut mae'r holl weithgareddau prosesu data rydych 

chi'n gyfrifol amdanyn nhw yn cydymffurfio gyda phob un o'r egwyddorion. Mae angen 



cadw hwn yn gyfredol a sicrhau ei fod ar gael i'r Swyddog Diogelu Data er mwyn archwilio a 

ydy o'n cydymffurfio gyda'r polisi hwn. 

Er mwyn cydymffurfio gyda chyfreithiau diogelu data ac egwyddor atebolrwydd a 

thryloywder GDPR, mae angen inni ddangos ein bod yn cydymffurfio. Rydych chi'n gyfrifol 

am ddeall ein cyfrifoldebau penodol eich hun er mwyn sicrhau ein bod ni'n cwrdd â'r 

rhwymedigaethau diogelu data canlynol: 

• Gweithredu yn llawn pob mesur technegol a sefydliadol addas 

• Cadw dogfennaeth berthnasol a chyfoes ar bob gweithgaredd prosesu 

• Cynnal archwiliadau data ac asesiadau risg gan gynnwys Asesiadau Effaith ar 

Breifatrwydd lle bo'n briodol 

• Gweithredu mesuriadau er mwyn sicrhau preifatrwydd yn fwriadol ac yn ddiofyn: 

o Lleihau data 

o Defnyddio ffug enwau lle mae hynny wedi’i nodi yn angenrheidiol  

o Tryloywder 

o Caniatáu unigolion i fonitro prosesu 

o Creu a gwella dulliau diogelu preifatrwydd gwell yn rheolaidd 

Ein dulliau 

Prosesu teg a chyfreithlon 
 

Mae'n rhaid inni brosesu data personol yn deg ac yn gyfreithlon yn unol â hawliau unigolyn 
o dan yr egwyddor gyntaf. Mae hyn gan amlaf yn golygu na ddylem ni brosesu data personol 
oni bai fod gennym ni sail gyfreithlon dros brosesu'r data personol. 
 
Os na allwn ni ddangos sail gyfreithlon (gaiff ei disgrifio isod), ni fydd ein prosesu yn 
cydymffurfio gyda'r egwyddor gyntaf a bydd yn anghyfreithlon. Mae gan ddeiliaid data hawl 
i gael dileu unrhyw ddata sydd wedi'i brosesu yn anghyfreithlon. 

 
Rheolydd data 
 
Caiff Cyngor Tref Llandudno ei gyfrif fel rheolydd data (ac rydym ni hefyd yn prosesu data). 
Mae'n rhaid inni gynnal ein cofrestriad priodol gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth er 
mwyn parhau i reoli a phrosesu data yn gyfreithlon. 
 
Os oes gennych chi unrhyw amheuon am sut rydym ni'n trin data, cysylltwch gyda'r 
Swyddog Diogelu Data am eglurhad. 

 
Sail gyfreithlon i brosesu data 



 
Mae'n rhaid inni sefydlu sail gyfreithlon i brosesu data. Gwnewch yn siŵr fod gan unrhyw 
ddata rydych chi'n gyfrifol am ei reoli sail gyfreithlon ysgrifenedig wedi'i chymeradwyo gan y 
Swyddog Diogelu Data. Eich cyfrifoldeb chi ydy gwirio sail gyfreithlon unrhyw ddata rydych 
chi'n gweithio ag o a sicrhau bod eich holl waith yn cydymffurfio gyda'r sail gyfreithlon. 
Mae'n rhaid i o leiaf un o'r amodau canlynol fod yn berthnasol pryd bynnag byddwn ni'n 
prosesu data personol: 

 
1.       Caniatâd 
Mae gennym ni ganiatâd diweddar, eglur, clir a phendant dros brosesu data personol 
unigolyn at ddiben penodol 
 
2. Cytundeb 
 
Mae'r broses yn angenrheidiol er mwyn cyflawni neu baratoi cytundeb i'r unigolyn. 
 
3. Rhwymedigaeth gyfreithiol 
 
Mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom ni i brosesu'r data (ac eithrio cytundeb). 
 
4. Diddordebau hanfodol 
 
Mae prosesu'r data yn angenrheidiol er mwyn diogelu bywyd person neu mewn sefyllfa   
feddygol. 
 
5. Tasg Gyhoeddus 
 
Mae prosesu yn angenrheidiol er mwyn cynnal gweithgarwch cyhoeddus, tasg o 
ddiddordeb cyhoeddus neu fod gan y gweithgarwch sail gyfreithiol glir. 
 
6. Diddordeb cyfreithlon 
 
Mae prosesu yn angenrheidiol ar gyfer ein diddordebau cyfreithlon. Tydy'r amod hwn ddim 
yn berthnasol os oes rheswm da dros ddiogelu data personol yr unigolyn sydd felly yn 
diystyru'r diddordeb cyfreithlon.  

 
Penderfynu pa amod i ddibynnu arno 

 
Os ydych chi'n gwneud asesiad o'r sail gyfreithlon, mae'n rhaid ichi yn gyntaf brofi bod 
prosesu yn angenrheidiol. Mae hyn yn golygu bod rhaid i’r prosesu fod yn ffordd addas a 
thargedol o lwyddo i gael y diben penodol. Allwch chi ddim dibynnu ar sail gyfreithlon os 
allwch chi gyflawni'r un diben yn rhesymol trwy unrhyw ffordd arall. 
 
Cofiwch y gall mwy nag un sail fod yn berthnasol, a dylech chi ddibynnu ar beth sydd orau ar 
gyfer y diben hwnnw, nid beth sydd hawsaf.  



 
Ystyriwch yr elfennau canlynol a chofnodwch eich atebion: 
 

• Beth ydy'r diben dros brosesu'r data? 

• Oes modd ei wneud yn rhesymol mewn ffordd wahanol? 

• A oes dewis i brosesu'r data ai peidio? 

• Pwy sy'n elwa o'r prosesu? 

• Ar ôl dewis y sail gyfreithlon, ydy hon yr un peth â'r sail gyfreithlon buasai deilydd y 
data yn ei ddisgwyl? 

• Beth ydy effaith y prosesu ar yr unigolyn? 

• Ydych chi mewn sefyllfa o bŵer drostyn nhw? 

• Ydyn nhw'n berson bregus? 

• Ydyn nhw'n debygol o wrthwynebu'r prosesu? 

• Ydych chi'n gallu rhoi diwedd ar y prosesu ar unrhyw adeg ar gais, ac ydych chi wedi 
ystyried sut mae gwneud hyn? 

 
Mae ein hymrwymiad i'r egwyddor gyntaf yn gofyn inni gofnodi'r broses hon a dangos ein 
bod ni wedi ystyried pa sail gyfreithlon sydd orau at bob diben prosesu a chyfiawnhau'r 
penderfyniadau hyn yn llawn. 
 
Mae hefyd angen inni sicrhau bod yr unigolion y mae eu data yn cael eu prosesu gennym ni 
yn cael gwybod am y sail gyfreithlon dros brosesu eu data, yn ogystal â'r diben bwriadol. 
Dylai hyn ddigwydd trwy hysbysiad preifatrwydd. Bydd hyn yn berthnasol pan fyddwn ni 
naill ai wedi casglu'r data yn uniongyrchol gan yr unigolyn neu o ffynhonnell arall. 
 
Os ydych chi'n gyfrifol am wneud asesiad o'r sail gyfreithlon a gweithredu'r hysbysiad 
preifatrwydd am y gweithgaredd prosesu, yna mae angen i'r Swyddog Diogelu Data ei 
adolygu.  

Categorïau arbennig o ddata personol 

Beth ydy categorïau arbennig o ddata personol? 
 
Yr enw blaenorol ar hyn oedd data personol sensitif, sef data mwy sensitif am unigolyn ac 
felly mae angen ei ddiogelu fwy. Gall y math hwn o ddata greu risgiau mwy sylweddol i 
hawliau a rhyddid sylfaenol person, er enghraifft, trwy eu rhoi mewn perygl o anffafrio 
anghyfreithlon. Mae'r categorïau arbennig yn cynnwys, er enghraifft, yr wybodaeth ganlynol 
am unigolyn: 
 

• hil 

• tarddiad ethnig 

• gwleidyddiaeth 

• crefydd 

• aelodaeth o undeb llafur 



• iechyd 

 
 
Yn y rhan fwyaf o achosion lle fyddwn ni'n prosesu data personol o gategorïau arbennig 
byddwn ni'n gofyn am ganiatâd pendant deilydd y data i gael gwneud hyn oni bai bod 
amgylchiadau arbennig neu fod angen inni wneud hyn yn ôl y gyfraith (e.e. er mwyn 
cydymffurfio gyda rhwymedigaethau cyfreithiol er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch yn y 
gwaith). Bydd angen i unrhyw ganiatâd o'r fath ddangos yn amlwg beth ydy'r data 
perthnasol, pam ei fod yn cael ei brosesu ac i bwy gaiff ei ddatgelu. 
 
Mae'n rhaid i'r amod ar gyfer prosesu data personol o gategorïau arbennig gydymffurfio 
gyda'r gyfraith. Os nad oes gennym ni sail gyfreithlon dros brosesu data personol o 
gategorïau arbennig bydd rhaid i'r prosesu hwnnw ddod i ben. 

Cyfrifoldebau 

 
Ein cyfrifoldebau 

 
• Dadansoddi a chofnodi'r math o ddata personol rydym ni'n ei gadw 

• Gwirio dulliau i sicrhau eu bod yn gofalu am holl hawliau'r unigolyn 

• Adnabod y sail gyfreithlon i brosesu data 

• Sicrhau bod dulliau caniatáu yn gyfreithlon 

• Gweithredu ac adolygu dulliau i ddatgelu, adrodd ar ac ymchwilio i unrhyw doriadau 
data personol 

• Storio data mewn ffyrdd diogel 

• Asesu'r risg posibl i hawliau a rhyddid unigolyn petai'r data yn cael ei gyfaddawdu 

 
Eich cyfrifoldebau 

 
• Llawn ddeall eich rhwymedigaethau diogelu data 

• Gwirio bod unrhyw weithgareddau prosesu data rydych chi'n delio â nhw yn 
cydymffurfio gyda'n polisi ac wedi’u cyfiawnhau 

• Peidiwch â defnyddio data mewn unrhyw ffordd anghyfreithlon 

• Peidiwch â storio data yn anghywir, bod yn ddiofal gydag o neu fel arall achosi inni 
dorri cyfreithiau diogelu data a'n polisïau trwy'r hyn a wnewch 

• Cydymffurfio gyda'r polisi hwn bob tro 

• Codi unrhyw bryderon, rhoi gwybod am unrhyw doriadau neu gamgymeriadau ac 
adrodd am unrhyw beth amheus neu sy'n mynd yn erbyn y polisi hwn neu ein 
rhwymedigaethau cyfreithiol heb unrhyw oedi 

 
Cyfrifoldebau'r Swyddog Diogelu Data 



 

• Rhoi gwybod i'r cyngor am gyfrifoldebau, risgiau a materion diogelu data diweddar 

• Adolygu holl ddulliau a pholisïau diogelu data yn rheolaidd 

• Adolygu'r rhestr ddata 

• Cynnal archwiliadau cydymffurfio mewnol gyda’r GDPR  

• Ateb cwestiynau gan staff a chynghorwyr am ddiogelu data 

• Gwirio a chymeradwyo cytundebau prosesu data gyda thrydydd parti 

• Cefnogi gwaith i gwblhau'r Asesiadau Effaith ar Breifatrwydd 

• Ymchwilio i ac adrodd ar unrhyw doriadau data 
 

Cyfrifoldebau Diogelwch TG 
 

• Sicrhau bod pob system, gwasanaeth, meddalwedd ac offer yn cwrdd â'r safonau 
diogelwch derbyniol 
 

• Gwirio a sganio caledwedd a meddalwedd diogelwch yn rheolaidd i sicrhau eu bod 
yn gweithio'n iawn 

 

• Gwneud gwaith ymchwil ar wasanaethau trydydd parti, er enghraifft, 
gwasanaethau'r cwmwl y mae'r cyngor yn ystyried eu defnyddio i storio neu brosesu 
data 

 

Cywirdeb a pherthnasedd 
 

Byddwn ni'n sicrhau bod unrhyw ddata personol byddwn ni'n ei brosesu yn gywir, yn 
ddigonol, yn berthnasol a ddim yn ormodol, o ystyried y diben caiff ei gasglu ar ei gyfer. Ni 
fyddwn ni'n prosesu data personol sydd wedi'i gasglu at un diben at unrhyw ddiben arall 
sydd heb gysylltiad oni bai bod yr unigolyn dan sylw wedi cytuno i hyn neu fyddai fel arall yn 
ei ddisgwyl yn rhesymol.  
 
Gall unigolion ofyn inni gywiro data personol anghywir sy'n berthnasol iddyn nhw.  Os ydych 
chi'n credu bod gwybodaeth yn anghywir dylech chi gofnodi bod cywirdeb yr wybodaeth yn 
cael ei thrafod a dweud wrth y Swyddog Diogelu Data. 
  
 

Diogelwch data 
 
Mae'n rhaid ichi gadw data personol yn ddiogel rhag iddo fynd ar goll neu gael ei 
gamddefnyddio. Lle bydd sefydliadau eraill yn prosesu data personol fel gwasanaeth ar ein 
rhan, mae'n rhaid gweithredu cytundebau gyda'r sefydliadau trydydd parti hynny gan 
gynnwys trefniadau diogelwch data penodol. 

 
Storio data yn ddiogel 
 

• Mewn achosion lle caiff data ei storio ar gopïau caled o bapur, dylai’r papurau hyn 
gael eu cadw mewn lle diogel lle does dim modd i bobl heb awdurdod fynd atyn nhw 



• Dylai data ar bapur gael ei dorri'n ddarnau mân pan nad oes ei angen mwyach yn ôl y 
terfynau amser yn Nogfen Cadw Polisïau'r cyngor. 

• Dylai data gaiff ei storio ar gyfrifiadur gael ei ddiogelu gan gyfrineiriau cadarn gaiff eu 
newid yn rheolaidd. Rydym ni'n annog yr holl staff i ddefnyddio rheolydd cyfrinair i 
greu a storio eu cyfrineiriau. 

• Mae angen i ddata gaiff ei storio ar gryno ddisgiau, cof bach neu yriant caled gaiff ei 
blygio gael eu hamgodio neu eu bod wedi’u diogelu gan gyfrinair a'u cloi yn ddiogel 
pan nad ydynt yn cael eu defnyddio 

• Mae angen i'r Swyddog Diogelu Data gymeradwyo unrhyw gwmwl gaiff ei 
ddefnyddio i storio data 

• Mae angen i weinyddwyr sy'n cynnwys data personol gael eu cadw mewn lle diogel, i 
ffwrdd o’r swyddfa arferol ac wedi'i ddiogelu gan feddalwedd diogelwch 

• Mae angen cadw data wrth gefn yn rheolaidd yn unol â dulliau cadw wrth gefn y 
cyngor 

• Ni ddylai data personol byth gael ei gadw yn uniongyrchol ar ddyfeisiadau symudol 
er enghraifft, gliniaduron, llechi neu ffonau clyfar 

• Mae angen rhoi pob mesur technegol posibl mewn lle er mwyn cadw data yn ddiogel 
 

Cadw data 
 

Ni ddylem ni gadw data personol am fwy o amser nag sydd ei angen. Mae'r amser 
angenrheidiol yn dibynnu ar amgylchiadau pob achos, gan ystyried y rhesymau pam gafodd 
y data personol ei gasglu, ond dylai hyn gael ei benderfynu mewn modd sy'n gyson gyda'n 
canllawiau cadw data sydd wedi'u nodi yn ein polisi cadw data. 
 

Trosglwyddo data yn rhyngwladol 
 

Mae cyfyngiadau ar drosglwyddo data personol yn genedlaethol y tu allan i'r Ardal 
Economaidd Ewropeaidd. Ni ddylech chi drosglwyddo data personol dramor, neu unrhyw le 
arall y tu allan i reolau a dulliau arferol heb ofyn am farn y Swyddog Diogelu Data. 

Hawliau unigolion 

Mae gan unigolion hawl i'w data ac mae angen inni barchu hynny a chydymffurfio gydag 

hynny hyd gorau ein gallu. Mae'n rhaid inni sicrhau bod unigolion yn gallu arfer eu hawliau 

yn y ffyrdd canlynol: 

1. Hawl i gael gwybod 

• Darparu hysbysiadau preifatrwydd sy'n gryno, tryloyw, dealladwy ac yn hawdd mynd 

atyn nhw, am ddim, wedi'u hysgrifennu mewn iaith glir a syml, yn arbennig os ydyn 

nhw wedi'u hanelu at blant. 

• Cadw cofnod o sut rydym ni'n defnyddio data personol i ddangos ein bod yn 

cydymffurfio gyda'r angen am atebolrwydd a thryloywder. 

 



2. Hawl mynediad 

• Galluogi unigolion i gael mynediad at eu data personol a gwybodaeth ychwanegol 

• Gadael i unigolion fod yn ymwybodol o a chywiro cyfreithlondeb y gweithgareddau 

prosesu 

 

3. Hawl i gywiro 

• Mae'n rhaid inni gywiro neu newid data personol unigolyn os bydd cais i wneud 

hynny gan ei fod yn anghywir neu yn anghyflawn.  

• Mae'n rhaid gwneud hyn heb unrhyw oedi, ac o fewn mis. Mae modd ymestyn yr 

amserlen hon i ddau fis gyda chaniatâd y Swyddog Diogelu Data. 

 

4. Hawl i ddileu 

• Mae'n rhaid inni ddileu a chael gwared ar ddata unigolyn os bydd cais i wneud hynny 

a bod dim rheswm anorfod dros barhau i'w brosesu. 

 

5. Hawl i gyfyngu ar brosesu 

• Mae'n rhaid inni gydymffurfio gydag unrhyw gais i gyfyngu, rhwystro neu fel arall 

rhoi terfyn ar brosesu unrhyw ddata personol. 

• Mae gennym ni ganiatâd i storio data personol os ydy o wedi'i gyfyngu, ond i beidio 

â’i brosesu ymhellach. Mae'n rhaid inni gadw digon o ddata i sicrhau bod yr hawl i 

gyfyngu yn cael ei barchu yn y dyfodol. 

 

6. Hawl i gludo data 

• Mae'n rhaid inni roi data unigolion iddyn nhw fel bod modd iddyn nhw ei 

ailddefnyddio at eu dibenion eu hunain neu ar draws gwahanol wasanaethau.  

• Mae'n rhaid inni ei ddarparu mewn ffurf gaiff ei ddefnyddio'n arferol, sy’n hawdd i 

beiriant ei ddarllen a'i anfon yn uniongyrchol at reolydd arall os bydd cais am hynny. 

 

7. Hawl i wrthwynebu 

• Mae'n rhaid inni barchu hawl unigolyn i wrthwynebu prosesu eu data yn seiliedig ar 

ddiddordeb cyfreithlon neu berfformio tasg o ddiddordeb cyfreithlon. 

• Mae'n rhaid inni barchu hawl unigolyn i wrthwynebu marchnata uniongyrchol, gan 

gynnwys proffilio. 

• Mae'n rhaid inni barchu hawl unigolyn i wrthwynebu prosesu eu data ar gyfer gwaith 

ystadegol ac ymchwil gwyddonol a hanesyddol. 

 

8. Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau awtomataidd a phroffilio   



• Mae’n rhaid inni barchu hawliau unigolion mewn perthynas â gwneud 

penderfyniadau awtomataidd a phroffilio.  

• Mae unigolion yn cadw eu hawl i wrthwynebu prosesu awtomataidd o’r fath, gofyn 

am eglurhad o’r rhesymeg, a gwneud cais i berson ymyrryd.  

 
Hysbysiadau preifatrwydd 

Pryd mae angen rhoi hysbysiad preifatrwydd  

Mae’n rhaid rhoi hysbysiad preifatrwydd pan gaiff y data ei gasglu os caiff ei gasglu yn 

uniongyrchol gan ddeilydd y data. Os na chaiff y data ei gasglu yn uniongyrchol gan ddeilydd 

y data, mae’n rhaid rhoi hysbysiad preifatrwydd o fewn cyfnod rhesymol o amser ar ôl 

casglu’r data, sy’n golygu o fewn mis.  

Os caiff y data ei ddefnyddio er mwyn cyfathrebu gyda’r unigolyn, yna mae’n rhaid rhoi’r 

hysbysiad preifatrwydd dim hwyrach na phan fydd y cyfathrebu cyntaf yn digwydd.  

Os byddwch chi’n rhagweld bydd y data yn cael ei ddatgelu i unrhyw un arall, yna mae’n 

rhaid rhoi’r hysbysiad preifatrwydd cyn datgelu’r data.  

Beth i’w gynnwys mewn hysbysiad preifatrwydd  

Mae’n rhaid i hysbysiadau preifatrwydd fod yn gryno, yn eglur, yn ddealladwy ac yn hawdd 

mynd ato. Fe gân nhw eu rhoi am ddim ac mae’n rhaid eu hysgrifennu mewn iaith syml ac 

eglur, yn arbennig os ydyn nhw wedi’u hanelu at blant.   

Mae’n rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol mewn hysbysiad data i holl ddeilyddion data:  

• Gwybodaeth adnabod a manylion cyswllt y rheolydd data a’r swyddog diogelu data 

• Beth ydy diben prosesu’r data a’r sail gyfreithlon dros wneud hynny  

• Diddordebau cyfreithlon y rheolydd neu’r trydydd parti, lle bo’n briodol  

• Hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg, lle bo’n briodol  

• Categori’r data personol (dim ond ar gyfer data sydd heb ei gasglu yn uniongyrchol 

gan ddeilydd y data) 

• Unrhyw dderbynwyr neu gategorïau o dderbynwyr gaiff y data personol  

• Gwybodaeth fanwl am unrhyw drosglwyddiad i wledydd trydydd a dulliau diogelu 

sydd mewn lle 

• Cyfnod cadw data neu’r meini prawf gaiff ei ddefnyddio er mwyn pennu’r cyfnod 

cadw, gan gynnwys manylion ar sut mae cael gwared ar ddata ar ôl y cyfnod cadw  

• Hawl i wneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, a dulliau gwneud cwyn 

mewnol  



• Ffynhonnell y data personol, ac a ydy o wedi dod o ffynonellau sydd ar gael yn 

gyhoeddus (dim ond ar gyfer data sydd heb ei gasglu yn uniongyrchol gan ddeilydd y 

data) 

• Unrhyw ddulliau gwneud penderfyniadau awtomataidd sy’n bodoli, gan gynnwys 

proffilio a gwybodaeth ar sut caiff penderfyniadau eu gwneud, eu harwyddocâd a 

chanlyniad hynny i ddeilydd y data  

• A ydy darpariaeth y data personol yn rhan o ofynion neu rwymedigaeth statudol neu 

gytundebol a chanlyniadau posibl unrhyw fethiant i ddarparu’r data (dim ond ar 

gyfer data gaiff ei gasglu yn uniongyrchol gan ddeilydd y data)  

 

Cais Mynediad gan Ddeilyddion  

Beth ydy cais mynediad gan ddeilyddion?  
 
Mae gan unigolyn yr hawl i dderbyn cadarnhad bod eu data yn cael ei brosesu, cael 
mynediad at eu data personol a gwybodaeth ychwanegol sy’n golygu’r wybodaeth dylai gael 
ei darparu mewn hysbysiad preifatrwydd.  

 
Sut rydym ni’n delio gyda cheisiadau mynediad gan ddeilyddion  
 
Mae’n rhaid inni roi i unigolyn gopi o’r wybodaeth maent yn gwneud cais amdani, a hynny 
am ddim. Mae’n rhaid inni wneud hyn heb unrhyw oedi, ac ym mhen mis o dderbyn y cais. 
Rydym ni’n ymdrechu i roi mynediad i ddeilyddion data i’w gwybodaeth ar ffurfiau 
electroneg cyffredin, a lle bo’n bosibl, rhoi mynediad uniongyrchol i’r wybodaeth trwy 
system ddiogelu gaiff fynediad o bell.  
 
Os ydy ceisio cydymffurfio gyda’r cais yn gymhleth neu yn niferus, mae modd ymestyn y 
dyddiad cau i ddau fis, ond mae angen dweud wrth yr unigolyn am hyn ym mhen mis. Mae’n 
rhaid ichi dderbyn caniatâd gan y Swyddog Diogelu Data cyn ymestyn y dyddiad cau.  
 
Fe allwn ni wrthod ymateb i rai ceisiadau, ac fe allwn, mewn rhai amgylchiadau lle bydd cais 
yn eithafol ac yn amlwg yn ddi-sail, godi ffi. Os ydy’r cais am swm helaeth o ddata, fe allwn 
ni ofyn i’r unigolyn fanylu ynghylch yr wybodaeth maen nhw’n gofyn amdani. Bydd angen 
derbyn caniatâd penodol gan y Swyddog Diogelu Data er mwyn gallu gwneud hyn. 
 
Unwaith bydd cais mynediad gan ddeilydd wedi’i wneud, ni ddylech chi newid unrhyw ran 
o’r data y mae cais wedi dod ar ei gyfer. Bydd gwneud hynny yn drosedd.  

 
Hawl i ddileu 
 
Beth ydy’r hawl i ddileu? 



 
Mae gan unigolion hawl i’w data gael ei ddileu ac i brosesu ddod i ben yn yr amgylchiadau 

canlynol:  

• Lle tydy’r data personol ddim yn berthnasol mwyach mewn perthynas â’r diben 

cafodd ei gasglu a /neu brosesu yn wreiddiol  

• Lle caiff caniatâd ei dynnu’n ôl  

• Lle bydd yr unigolyn yn gwrthwynebu prosesu a does dim diddordeb cyfreithlon sy’n 

diystyru hynny er mwyn parhau gyda’r prosesu  

• Cafodd y data personol ei brosesu yn anghyfreithlon neu fel arall mae’n torri 

cyfreithiau diogelu data  

• Er mwyn cydymffurfio gyda rhwymedigaeth gyfreithiol  

• Mae’r prosesu yn gysylltiedig â phlentyn  

 

Sut rydym ni’n delio gyda’r hawl i ddileu  

Dim ond yn yr amgylchiadau canlynol gallwn ni wrthod cydymffurfio gyda’r hawl i ddileu:  

• Er mwyn arfer hawl rhyddid i fynegi a rhyddid gwybodaeth  

• Cydymffurfio gyda rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyfer perfformio tasg o ddiddordeb 

cyhoeddus neu arfer awdurdod swyddogol neu gydymffurfio gyda chytundeb  

• At ddibenion iechyd cyhoeddus gyda diddordeb cyhoeddus  

• Er mwyn cyflawni dibenion gyda diddordeb cyhoeddus, ymchwil gwyddonol, 

ymchwil hanesyddol neu at ddibenion ystadegol  

• Arfer neu amddiffyn honiadau cyfreithlon 

 

Os caiff data personol sydd angen ei ddileu ei basio ymlaen i unrhyw barti neu dderbynwyr 

eraill, mae’n rhaid cysylltu gyda nhw a dweud wrthyn nhw am eu rhwymedigaeth i ddileu’r 

data. Os bydd yr unigolyn yn gofyn, bydd rhaid inni ddweud wrthyn nhw am y derbynwyr 

hynny.  

Hawl i wrthwynebu 

Mae gan unigolion hawl i wrthwynebu bod eu data yn cael ei ddefnyddio ar sail sy’n 

gysylltiedig â’u sefyllfa benodol. Mae’n rhaid inni roi’r gorau i brosesu oni bai: 

• Fod gennym ni resymau cyfreithlon dros brosesu sydd felly yn diystyru diddordebau, 

hawliau a rhyddid yr unigolyn.  

• Mae’r prosesu yn gysylltiedig gyda sefydlu, arfer neu amddiffyn honiadau 

cyfreithlon. 



Mae’n rhaid inni bob tro ddweud wrth yr unigolyn am eu hawl i wrthwynebu y tro cyntaf 

byddwn yn cyfathrebu gyda nhw, hynny ydy, yn yr hysbysiad preifatrwydd. Mae’n rhaid 

inni gynnig ffordd i unigolion wrthwynebu ar-lein.  

 

Hawl i gyfyngu prosesau gwneud penderfyniadau neu broffilio 

awtomataidd  

Dim ond yn yr amgylchiadau canlynol gallwn ni broffilio neu wneud penderfyniadau 

awtomataidd sydd ag effaith gyfreithlon neu arwyddocaol tebyg ar yr unigolyn:  

• Mae’n angenrheidiol er mwyn cael mynediad i neu lunio cytundeb.  

• Yn seiliedig ar ganiatâd pendant yr unigolyn.  

• Wedi’i awdurdodi yn ôl y gyfraith fel arall.  

 

Yn yr amgylchiadau hyn, mae’n rhaid inni:  

• Roi gwybodaeth fanwl i’r unigolion am y prosesu awtomataidd.  

• Cynnig ffyrdd syml iddyn nhw wneud cais i berson ymyrryd neu herio unrhyw 

benderfyniad.  

• Gwneud gwiriadau rheolaidd a defnyddio prawf defnyddwyr er mwyn sicrhau bod 

ein systemau yn gweithio fel y dylen nhw.  

 
Hawl i gludo data  
 
Mae’n rhaid inni ddarparu’r data y mae cais amdano ar ffurf drefnus, gaiff ei ddefnyddio’n 
gyffredin ac sy’n hawdd i beiriant ei ddarllen. Mae’n rhaid inni ddarparu’r data hwn naill ai 
i’r unigolyn sydd wedi gofyn amdano, neu i’r rheolydd data y maen nhw wedi gofyn iddo 
gael ei anfon at o. Mae’n rhaid gwneud hyn am ddim a heb unrhyw oedi, a dim hwyrach na 
mis. Mae modd ymestyn hwn i ddau fis ar gyfer ceisiadau cymhleth neu niferus, ond mae’n 
rhaid dweud wrth yr unigolyn am yr estyniad ym mhen mis ac mae’n rhaid ichi gael barn y 
Swyddog Diogelu Data yn gyntaf. 
 

Trydydd parti 

Defnyddio rheolyddion a phrosesyddion trydydd parti  
 
Fel rheolydd data mae’n rhaid inni fod â chytundebau ysgrifenedig mewn lle gydag unrhyw 
brosesyddion data trydydd parti rydym ni’n eu defnyddio. Mae’n rhaid i’r cytundeb gynnwys 
cymalau penodol sy’n nodi’r atebolrwydd, rhwymedigaeth a chyfrifoldeb sydd gennym ni a 
nhw.  



 
Fel rheolydd data, dylem ni benodi yn unig prosesyddion sy’n gallu darparu sicrwydd digonol 
o dan GDPR ac y bydd hawliau’r deilyddion data yn cael eu parchu a’u diogelu.  
 
Fel prosesydd data, dylem ni weithredu yn unig ar gyfarwyddiadau pendant y rheolydd. 
Rydym ni’n cydnabod ein cyfrifoldebau fel prosesydd data o dan GDPR a byddwn ni’n 
diogelu ac yn parchu hawliau deilyddion data.  

 
Cytundebau 

Mae’n rhaid i’n cytundebau gydymffurfio gyda’r safonau sydd wedi’u gosod gan Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth a, lle bo’n bosibl, ddilyn y cymalau cytundebol sylfaenol sydd ar 
gael. Mae’n rhaid i’n cytundebau gyda phrosesyddion data nodi’r pwnc a pharhad y prosesu, 
natur a diben penodol y gweithgareddau prosesu, mathau o ddata personol a chategorïau o 
ddata, a rhwymedigaethau a hawliau’r rheolydd. 
 
Ar y lleiaf, mae’n rhaid i’n cytundebau gynnwys termau sy’n nodi:  

 

• Gweithredu yn ôl cyfarwyddiadau ysgrifenedig yn unig  

• Mae’r rhai sy’n gysylltiedig â phrosesu’r data yn amodol ar ddyletswydd 

cyfrinachedd  

• Caiff mesuriadau perthnasol eu cymryd  er mwyn sicrhau diogelwch y prosesu  

• Caiff is-brosesyddion eu defnyddio dim ond ar ôl derbyn caniatâd y rheolydd ac o 

dan gytundeb ysgrifenedig  

• Bydd y rheolydd yn helpu’r prosesydd wrth ddelio gyda cheisiadau mynediad gan 

ddeilyddion a gadael i ddeilyddion data arfer eu hawliau o dan GDPR  

• Bydd y prosesydd yn helpu’r rheolydd i gwrdd â’i rwymedigaethau GDPR mewn 

perthynas â diogelwch y prosesu, rhoi gwybod am unrhyw doriadau data a 

gweithredu Asesiadau o Effaith Diogelu Data  

• Dileu neu ddychwelyd yr holl ddata personol ar ddiwedd cytundeb  

• Cyflwyno archwiliadau ac arolygon rheolaidd a darparu pa bynnag wybodaeth sydd 

ei angen er mwyn i’r rheolydd a’r prosesydd gwrdd â’u rhwymedigaethau cyfreithiol.  

• Ni fydd y rheolydd na’r prosesydd yn gwneud unrhyw beth fydd yn torri 

deddfwriaeth GDPR.  

 

Data troseddol 

Gwiriadau cofnod troseddol  

 
Caiff unrhyw wiriadau cofnod troseddol eu cyfiawnhau yn ôl y gyfraith. Does dim modd 
ymgymryd â gwiriadau cofnod troseddol yn seiliedig yn unig ar ganiatâd y deilydd. Ni allwn 
ni gadw rhestr gynhwysfawr o ddata troseddol. Caiff yr holl ddata sy’n gysylltiedig â 
throseddau ei ystyried yn gategori arbennig o ddata personol a bydd angen ei drin felly.  



Archwiliadau, monitro a hyfforddiant  

Archwiliadau data 
 
Bydd archwiliadau data rheolaidd i reoli a lliniaru risgiau yn creu’r rhestr ddata. Mae hon yn 
cynnwys gwybodaeth ar ba ddata gaiff ei gadw, lle caiff ei storio, sut caiff ei ddefnyddio, 
pwy sy’n gyfrifol ac unrhyw reoliadau pellach neu amserlenni cadw sy’n berthnasol. Mae’n 
rhaid ichi gynnal archwiliad data rheolaidd er mwyn sicrhau bod rhestr ddata ddiweddar yn 
cael ei chynnal a’i bod ar gael i’r Swyddog Diogelu Data. 
 

Monitro 
 
Mae’n rhaid i bawb ddilyn y polisi hwn. Bydd y Swyddog Diogelu Data yn cynnal 
archwiliadau mewnol rheolaidd er mwyn monitro cydymffurfiaeth y cyngor gyda’r polisi 
hwn. Bydd y cyngor yn cadw’r polisi hwn o dan sylw ac yn ei newid a’i addasu yn ôl yr angen. 
Mae’n rhaid ichi ddweud wrth y Swyddog Diogelu Data am unrhyw doriadau i’r polisi hwn. 
Mae’n rhaid ichi gydymffurfio gyda’r polisi hwn yn llawn bob tro.  

 
Hyfforddiant 
 
Byddwch chi’n derbyn hyfforddiant digonol ar ddarpariaeth cyfreithiau diogelu data sy’n 
benodol i’ch swydd chi. Mae’n rhaid ichi gwblhau’r holl hyfforddiant perthnasol. Os 
byddwch chi’n newid swydd neu gyfrifoldebau, rydych chi’n gyfrifol am ofyn am 
hyfforddiant diogelu data newydd sy’n berthnasol i’ch swydd neu gyfrifoldebau newydd.  
 
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch materion diogelu data, cysylltwch gyda’r 
Swyddog Diogelu Data.  

Rhoi gwybod am doriadau  

Mae’n rhaid rhoi gwybod am unrhyw doriadau i’r polisi hwn neu gyfreithiau diogelu data 
cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn golygu unwaith byddwch chi’n gwybod am doriad. Mae 
gan y cyngor rwymedigaeth gyfreithiol i roi gwybod am unrhyw doriadau data i Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth ym mhen 72 awr.  
 
Mae gan holl aelodau o staff rwymedigaeth i roi gwybod am unrhyw fethiant go iawn neu 
bosibl i gydymffurfio gyda diogelu data. Mae hyn yn caniatáu inni:  
 

• Ymchwilio i’r methiant a dilyn camau adferol os bydd angen 

• Cynnal cofrestr o fethiannau cydymffurfio  

• Rhoi gwybod i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth am unrhyw fethiannau 

cydymffurfio sy’n berthnasol naill ai yn gyfan gwbl neu fel rhan o batrwm o 

fethiannau  



 
Bydd unrhyw aelod o staff sy’n methu â rhoi gwybod am doriad neu gaiff ei ddarganfod eu 
bod wedi gwybod neu wedi amau bod toriad wedi bod ond heb ddilyn unrhyw ddulliau 
cywiro yn gorfod dilyn camau disgyblaethu.  

 
Methu â chydymffurfio  
 
Rydym ni o ddifrif wrth gydymffurfio â’r polisi hwn. Mae methu â chydymffurfio yn rhoi eich 

hun a’r sefydliad mewn perygl.  

Mae pwysigrwydd y polisi hwn yn golygu bod methu â chydymffurfio gydag unrhyw ofyniad 
yn gallu arwain at gamau disgyblaethu. 
 

Gwneud gwybodaeth ar gael i eraill  
 
Mae’r Cynllun Cyhoeddi yn ffordd i’r Cyngor sicrhau fod nifer sylweddol o wybodaeth ar gael 
fel rheol, heb orfod aros i rywun ofyn amdani yn benodol. Bwriad y cynllun ydy annog pobl 
lleol i gymryd diddordeb yng ngwaith y cyngor a’i ran yn y gymuned.  
 

Yn unol â darpariaethau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, mae’r cynllun hwn yn nodi’r 
dosbarthiadau o wybodaeth y mae’r Cyngor yn ei gyhoeddi neu yn bwriadu ei gyhoeddi. 
Caiff ei ychwanegu ato gan Ganllaw Gwybodaeth fydd yn rhoi mwy o fanylion am yr hyn 
bydd y Cyngor yn cyflwyno a gobeithio yn ei wneud yn haws i bobl fynd ato.  
 

Mae pob cyfarfod ffurfiol y Cyngor a’i bwyllgorau yn amodol ar roi hysbysiad statudol ar 
hysbysfyrddau, y wefan a’i anfon at y wasg leol. Mae’r Cyngor yn cyhoeddi rhaglen flynyddol 
ym mis Mai bob blwyddyn. Mae pob cyfarfod ffurfiol yn agored i’r cyhoedd a’r wasg ac mae 
adroddiadau’r cyfarfodydd hynny a phapurau cefndirol perthnasol ar gael i’r cyhoedd eu 
gweld. Mae’r Cyngor yn croesawu’r cyhoedd i gymryd rhan ac mae ganddo sesiwn i’r 
cyhoedd gymryd rhan ym mhob cyfarfod y Cyngor a’i bwyllgorau. Mae manylion am hyn ar 
gael yn Rheolau Sefydlog y Cyngor, sydd ar gael ar ei wefan neu yn ei swyddfeydd. 
 
O bryd i’w gilydd, efallai bydd angen i’r Cyngor neu ei bwyllgorau drafod materion yn 
breifat. Enghreifftiau o hyn ydy materion sy’n cynnwys manylion personol staff, neu aelod 
penodol o’r cyhoedd, neu pan fydd angen trafod manylion sy’n sensitif yn fasnachol neu yn 
gytundebol. Bydd hyn yn digwydd yn unig ar ôl pasio penderfyniad ffurfiol i wahardd y wasg 
a’r cyhoedd a bod y rhesymau dros y penderfyniad hwnnw wedi’u nodi. Mae cofnodion o’r 
holl gyfarfodydd ffurfiol, gan gynnwys y rhannau cyfrinachol, yn ddogfennau cyhoeddus.  
 
Mae Rheoliadau Natur Agored Cyrff Llywodraethu Lleol 2014 yn gofyn am gofnod 
ysgrifenedig o rai penderfyniadau gaiff eu gwneud gan swyddogion dan bwerau 
dirprwyedig. Tydy’r rhain ddim yn benderfyniadau arferol, gweithredol a gweinyddol fel rhoi 
cyfarwyddiadau i weithwyr neu dalu anfoneb wedi’i chymeradwyo gan y Cyngor ond yn 
hytrach yn cynnwys cymryd camau brys ar ôl ymgynghori gyda’r Cadeirydd, er enghraifft, 
ymateb i gais cynllunio o flaen y Cyngor. Mewn geiriau eraill, penderfyniadau fuasai’r Cyngor 
neu ei bwyllgorau wedi’u gwneud petai’r dirprwyo heb ddigwydd.  



 
Mae Rheoliadau 2014 hefyd yn newid y Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Mynediad i Gyfarfodydd) 
1960 i ganiatáu’r cyhoedd neu wasg i ffilmio, tynnu lluniau neu wneud recordiad sain o 
gyfarfodydd y Cyngor a’r pwyllgorau sydd fel arfer yn agored i’r cyhoedd. Bydd y Cyngor, lle 
bo’n bosibl, yn hwyluso recordio o’r fath oni bai ei fod yn achosi trafferth. Bydd hefyd yn 
dilyn camau i sicrhau bod plant, pobl bregus ac aelodau’r cyhoedd sy’n gwrthwynebu cael 
eu ffilmio yn cael eu gwarchod heb danseilio diben ehangach y cyfarfod.   
 
Bydd y Cyngor yn falch o wneud trefniadau arbennig ar gais gan unrhyw un sydd ddim yn 
medru’r Gymraeg neu’r Saesneg fel iaith gyntaf neu unrhyw un sydd â phroblemau clyw neu 
olwg. 
 

Datgelu gwybodaeth  
Bydd y Cyngor, lle bo’n briodol, yn ymgymryd â gwiriadau ar staff a’r aelodau gyda’r 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac yn cydymffurfio gyda’u Côd Ymddygiad sy’n gysylltiedig 
â storio diogel, trin, defnyddio, cadw a chael gwared ar ddatgeliadau a Datgelu Gwybodaeth. 
Bydd yn cynnwys dull gweithredu perthnasol yn ei system reoli integredig o safon. 
 

Tryloywder Data  
Mae’r Cyngor wedi penderfynu gweithredu yn unol â Chôd Ymarfer Argymelledig i 
Awdurdodau Lleol ar Dryloywder Data (Medi 2011). Mae hyn yn nodi’r prif egwyddorion ar 
gyfer awdurdodau lleol wrth greu gwell tryloywder wrth gyhoeddi data cyhoeddus a chyda’r 
bwriad o’u helpu nhw gwrdd â’u rhwymedigaethau gyda’r fframwaith cyfreithlon sy’n 
ymwneud â gwybodaeth. 
 
Ystyr “data cyhoeddus” ydy data gweithredol, ffeithiol y mae penderfyniadau polisïau yn 
seiliedig arno ac y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu hasesu arno, neu gaiff ei gasglu neu ei 
greu wrth ddarparu gwasanaeth cyhoeddus.   
 
Bydd y Côd felly yn sail i benderfyniadau’r Cyngor ar ryddhau data cyhoeddus ac yn sicrhau 
ei fod yn rhagweithiol wrth anelu at safonau uwch ac ymateb i arferion gorau wrth 
ddatblygu. 
 
Egwyddorion y Côd ydy: 
Arwain gan alw: dylai technolegau newydd a chyhoeddiadau data gefnogi tryloywder ac 
atebolrwydd  
Agored: bydd darpariaeth data personol yn hanfodol i gyswllt y Cyngor gyda thrigolion fel ei 
fod yn gyrru atebolrwydd iddyn nhw. 
Amserol: caiff data ei gyhoeddi cyn gynted â phosibl ar ôl cael ei greu.  
 
Mae’r Llywodraeth hefyd wedi cyhoeddi côd ychwanegol sef Côd Arferion Argymelledig ar 
Dryloywder, y mae’n orfodol bod cymunedau plwyf sydd â throsiant (incwm gros neu 
wariant gros) o ddim mwy na £25,000 y flwyddyn yn cydymffurfio ag o. Caiff y cynghorau 
hyn eu heithrio o’r gofyniad i gael archwiliad allanol o fis Ebrill 2017.  
 

 


