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Mae’n rhaid i chi ddarllen y polisi hwn oherwydd ei fod yn rhoi gwybodaeth bwysig
ynglŷn â’r:
•

egwyddorion diogelu data y mae’n rhaid i Gyngor Sir Môn gydymffurfio â
nhw;

•

beth a olygir gan ddata personol a chategorïau arbennig o ddata personol;

•

sut yr ydym yn casglu, defnyddio ac (yn y pen draw) yn dileu data personol a
chategorïau arbennig o ddata yn unol â’r egwyddorion diogelu data;

•

lle y gellir dod o hyd i wybodaeth preifatrwydd manylach, e.e. ynglŷn â’r data
personol yr ydym yn ei gasglu ac yn ei ddefnyddio amdanoch, sut mae’n cael
ei ddefnyddio, ei storio a’i drosglwyddo, ar gyfer pa ddibenion, y camau sy’n
cael eu cymryd i gadw’r wybodaeth honno yn ddiogel a faint o amser y
mae’n cael ei chadw;

•

eich hawliau a’ch rhwymedigaethau chi mewn perthynas â diogelu data; a’r

•

canlyniadau o fethu â chydymffurfio â’r polisi hwn.

1. DATGANIAD POLISI
1.1

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gwbl ymrwymedig i gydymffurfio ag anghenion
y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a ddaeth i rym ar 25 Mai 2018.

1.2

Mae’r polisi hwn yn amlinellu sut yr ydym yn cydymffurfio â’n
rhwymedigaethau diogelu data a cheisio diogelu gwybodaeth bersonol sy’n
ymwneud â’n gweithlu. Ei ddiben yn ogystal yw sicrhau bod aelodau o’r staff
yn deall ac yn cydymffurfio â’r rheolau sy’n llywodraethu casglu, defnyddio a
dileu gwybodaeth bersonol a all fod ganddyn nhw fynediad ati wrth iddyn nhw
wneud eu gwaith.

1.3

Rydym yn ymrwymedig i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau diogelu data, a
bod yn gryno, yn glir ac yn dryloyw ynglŷn â sut rydym yn cael ac yn defnyddio
gwybodaeth bersonol sy’n gysylltiedig â’n gweithlu, a sut (a phryd) yr ydym yn
dileu’r wybodaeth honno unwaith nad oes mo’i hangen mwyach.

1.4

Mae Swyddog Diogelu Data’r Cyngor yn gyfrifol am roi gwybod a chynghori’r
Cyngor a’i staff ynglŷn â’i rwymedigaethau diogelu data, ac am fonitro
cydymffurfiaeth â’r rhwymedigaethau hynny a chyda polisïau’r Cyngor. Os
oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau ynglŷn â chynnwys y polisi
hwn neu os ydych chi angen gwybodaeth bellach, dylech chi gysylltu â’r
Swyddog Diogelu Data.

1.5

Bydd unrhyw dorri amodau’r polisi hwn yn cael ei ystyried yn ddifrifol a gall
arwain at weithredu disgyblaethol a sancsiynau ariannol.

1.6

Er mwyn gweithredu yn effeithlon, mae angen i’r Cyngor gasglu a defnyddio
gwybodaeth am y bobl y mae’n gweithio gyda nhw. Gall y rhain gynnwys
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aelodau o’r cyhoedd, gweithwyr presennol, gweithwyr y gorffennol a darpar
weithwyr a/neu weithwyr, cleientiaid a chwsmeriaid a chyflenwyr. Yn
ychwanegol, gall fod angen iddo drwy gyfraith gasglu a defnyddio gwybodaeth
er mwyn cydymffurfio ag anghenion llywodraeth ganolog.

1.7

Mae’n rhaid i’r wybodaeth bersonol hon gael ei thrin a’i hymdrin yn gywir, pa
ffordd bynnag y mae’n cael ei chasglu, ei chofnodi a’i defnyddio, p’un a yw
hynny ar bapur, mewn cofnodion ar gyfrifiadur neu wedi’i gofnodi mewn
unrhyw fodd arall.

1.8

Mae’r Cyngor yn ystyried bod triniaeth gyfreithlon a chywir o wybodaeth
bersonol yn bwysig iawn i’w weithrediadau llwyddiannus a chynnal hyder
rhwng y Cyngor a’r rhai hynny y mae’n darparu / trefnu gwasanaethau a’r rhai
hynny y mae’n gwneud busnes gyda nhw. Bydd y Cyngor yn sicrhau ei fod yn
trin gwybodaeth bersonol yn gyfreithlon ac yn gywir.

2. CWMPAS
2.1 Mae’r polisi hwn yn berthnasol i wybodaeth bersonol ymgeiswyr swyddi, staff
presennol a chyn-staff, yn cynnwys gweithwyr, gweithwyr dros dro a gweithwyr
asianataeth, interniaid, gwirfoddolwyr a phrentisiaid, cleientiaid, cwsmeriaid a
chyflenwyr.
2.2 Dylai staff gyfeirio at Bolisi Diogelu Data Cyngor Sir Ynys Môn a, lle bo’n briodol,
at ganllawiau a pholisïau perthnasol eraill mewn perthynas â rhyngrwyd, e-bost
a chyfathrebu, monitro, cyfryngau cymdeithasol, diogelwch, cadw data, a
gwybodaeth ynglŷn â chofnodion troseddol, sy’n cynnwys gwybodaeth bellach
ynglŷn â diogelu gwybodaeth bersonol yn y cyd-destunau hynny.
2.3 Byddwn yn adolygu ac yn diweddaru’r polisi hwn yn rheolaidd yn unol â’n
rhwymedigaethau diogelu data. Nid yw’n ffurfio rhan o unrhyw gontract
cyflogaeth y gweithiwr. Gallwn ddiwygio, diweddaru neu atodi gwybodaeth ato
o dro i dro a byddwn yn dosbarthu unrhyw bolisi newydd neu addasedig i staff
pan fydd yn cael ei fabwysiadu.
3. DIFFINIADAU
gwybodaeth
ynglŷn â
chofnodion
troseddol

mae’n golygu gwybodaeth bersonol sy’n ymwneud ag
euogfarnau troseddol a throseddau, honiadau, trafodion a
mesurau diogelwch cysylltiedig;

Mynediad
diawdurdod at
data

mae’n golygu tanseilio diogelwch sy’n arwain at ddistrywio,
colli, newid, datgelu anawdurdodedig damweiniol neu
anghyfreithlon o wybodaeth bersonol neu fynediad ati hi;
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gwrthrych y data

mae’n golygu’r unigolyn y mae’r wybodaeth bersonol yn
ymwneud ag ef;

data personol

mae’n golygu gwybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn a ellir
ei adnabod (yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol) o’r
wybodaeth honno;

prosesu
gwybodaeth

mae’n golygu cael, cofnodi, trefnu, storio, diwygio, adalw,
datgelu a/neu ddistrywio gwybodaeth, neu’i defnyddio neu
wneud unrhyw beth gyda hi;

Defnyddio
ffugenwau

mae’n golygu’r broses ar gyfer prosesu’r wybodaeth
bersonol yn y fath fodd fel na ellir ei defnyddio i adnabod
unigolyn heb y defnydd o wybodaeth ychwanegol, sy’n cael
ei chadw ar wahân ac yn destun mesurau technegol a
sefydliadol i sicrhau na ellir priodoli’r wybodaeth bersonol i
unigolyn adnabyddadwy;

categorïau
mae’n golygu gwybodaeth bersonol ynglŷn â hil, tarddiad
arbennig o ddata
ethnig, barn wleidyddol, credoau crefyddol neu athronyddol,
personol
aelodaeth o undeb llafur (neu nad yw’n aelod), gwybodaeth
ynglŷn â geneteg a gwybodaeth biometrig (pan mae’n cael
ei ddefnyddio i adnabod unigolyn) a gwybodaeth ynghylch
iechyd yr unigolyn, bywyd rhywiol neu darddiad rhywiol.

3.1 Mae data yn wybodaeth sy’n cael ei storio yn electronaig, ar gyfrifiadur, neu ar
systemau ffeilio papur.
3.2 Rheolyddion data yw’r bobl, neu’r sefydliadau, sy’n penderfynu'r dibenion ar
gyfer, a’r modd y mae, unrhyw ddata personol yn cael ei brosesu. Mae ganddyn
nhw gyfrifoldeb i sefydlu ymarferion a pholisïau yn unol â’r Ddeddf. Cyngor Sir
Ynys Môn yw rheolyddion data'r holl ddata personol sy’n cael ei ddefnyddio yn
ein Awdurdod ni.
3.3 Mae defnyddwyr data yn cynnwys gweithwyr lle mae eu gwaith yn cynnwys
defnyddio data personol. Mae gan ddefnyddwyr data ddyletswydd i ddiogelu’r
wybodaeth y maen nhw yn ei thrin drwy ddilyn ein polisïau diogelu a gwarchod
data bob amser.
3.4 Mae proseswyr data yn cynnwys unrhyw unigolyn sy’n prosesu data personol
ar ran rheolydd data (ar wahân i weithiwr y rheolydd data). Fel y nodwyd uchod,
y Cyngor yw’r rheolydd data ac felly mae gweithwyr y Cyngor yn cael eu heithrio
o’r diffiniad hwn. Felly, gallai Proseswyr Data gynnwys cyflenwyr sy’n trin data
personol ar ein rhan.
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4. EGWYDDORION YNGLŶN Â DIOGELU DATA
4.1 Bydd y Cyngor yn cydymffurfio â’r egwyddorion diogelu data canlynol wrth
brosesu gwybodaeth bersonol:
4.1.1 byddwn yn prosesu data personol yn gyfreithlon, yn deg ac mewn modd
tryloyw;
4.1.2 byddwn yn casglu data personol ar gyfer dibenion penodol, manwl a
chyfreithlon yn unig, ac ni fyddwn yn ei brosesu mewn modd sy’n
anghydnaws â’r dibenion cyfreithlon hynny;
4.1.3 byddwn diim ond yn prosesu’r data personol sy’n ddigonol, perthnasol ac
angenrheidiol ar gyfer dibenion perthnasol;
4.1.4 byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol fanwl gywir a chyfredol, a byddwn
yn cymryd camau rhesymol er mwyn sicrhau bod y wybodaeth bersonol
sy’n anghywir yn cael ei dileu neu’i chywiro heb oedi;
4.1.5 byddwn yn cadw data personol ar ffurf sy’n caniatáu adnabod
gwrthrychau’r data ddim hirach nag sydd ei angen ar gyfer dibenion y
mae’r wybodaeth yn cael ei phrosesu; a
4.1.6 byddwn yn cymryd mesurau technegol a sefydliadol priodol er mwyn
sicrhau bod data personol yn cael ei gadw yn ddiogel a’i ddiogelu yn
erbyn prosesu anawdurdodedig ac anghyfreithlon, ac yn erbyn colled,
distryw neu ddifrod damweiniol.
5. Y SAIL DROS BROSESU DATA PERSONOL
5.1 Mewn perthynas ag unrhyw weithgaredd prosesu, cyn i’r prosesu ddechrau
am y tro cyntaf, ac yna yn rheolaidd tra mae’n parhau, byddwn yn:
5.1.1 adolygu dibenion y gweithgaredd prosesu penodol, a dewis y sail
gyfreithlon fwyaf priodol (neu’r seiliau) ar gyfer y prosesu hwnnw, h.y.:
5.1.1.1
5.1.1.2

bod gwrthrych y data wedi rhoi caniatâd i’r prosesu ddigwydd;
bod y prosesu yn angenrheidiol ar gyfer perfformio’r gontract y mae
gwrthrych y data yn barti neu er mwyn cymryd camau ar gais
gwrthrych y data cyn llunio contract;
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5.1.1.3

bod y prosesu yn angenrheidiol er mwyn diogelu buddiannau hanfodol
gwrthrych y data neu unrhyw unigolyn naturiol arall;

5.1.1.4

bod y prosesu yn angenrheidiol er mwyn perfformio tasg a
wnaed er budd y cyhoedd neu ymarfer awdurdod swyddogol;

5.1.2 ac eithrio pan mae’r prosesu yn seiliedig ar ganiatâd, ein bod yn boddhau
ein hunain bod y prosesu yn angenrheidiol ar gyfer y diben o sail
gyfreithlon berthnasol (h.y. nad oes unrhyw ffordd resymol arall o
gyflawni’r diben hwnnw);
5.1.3 dogfennu ein penderfyniad ynghylch pa sail gyfreithlon y mae’n
berthnasol, helpu i ddangos ein cydymffurfiaeth â’r egwyddorion diogelu
data;
5.1.4 cynnwys gwybodaeth ynglŷn â’r diben o brosesu a’r sail gyfreithlon
amdano fel ei gilydd yn ein hysbysiad(au) preifatrwydd;
5.1.5 pan mae gwybodaeth bersonol sensitif yn cael ei phrosesu, a nodi yn
ogystal amod arbennig cyfreithiol ar gyfer prosesu’r wybodaeth honno
(gweler paragraff 6.2.2. isod) a’i ddogfennu; a
5.1.6 phan mae gwybodaeth ynglŷn â throseddau yn cael ei phrosesu, nodi yn
ogystal amod cyfreithlon ar gyfer prosesu’r wybodaeth honno, a’i
ddogfennu;
5.2 Wrth benderfynu a yw buddiannau cyfreithlon Cyngor Sir Ynys Môn y sail
mwyaf addas ar gyfer prosesu cyfreithlon, byddwn yn:
5.2.1 cynnal asesiad buddiannau cyfreithlon (ABC) ac yn cadw cofnod ohono,
er mwyn sicrhau y gallwn ni gyfiawnhau ein penderfyniad;
5.2.2 os yw’r ABC yn nodi effaith preifatrwydd sylweddol, ystyriwch a ydym ni
yn ogystal angen cynnal asesiad o effaith diogelu data (AEDD).
5.2.3 cadw’r ABC o dan adolygiad, a’i ailadrodd os yw amgylchiadau yn newid;
a
5.2.4 chynnwys gwybodaeth ynglŷn â’n buddiannau cyfreithlon yn ein
hysbysiad(au) preifatrwydd perthnasol.
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6. CATEGORÏAU ARBENNIG O DDATA
6.1 Cyfeirir at gategorïau arbennig o ddata personol ambell waith fel ‘gwybodaeth
bersonol sensitif’ neu ‘ddata personol sensitif’.
6.2 Gall y Cyngor o dro i dro fod angen prosesu gwybodaeth bersonol sensitif.
Byddwn yn prosesu gwybodaeth bersonol sensitif yn unig os:
6.2.1 Oes gennym ni sail gyfreithlon dros wneud hynny fel yr amlinellir ym
mharagraff 5.1.1. uchod, e.e. ei bod yn angenrheidiol ar gyfer perfformiad
y gontract gyflogaeth, er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaethau
cyfreithiol y Cyngor neu ar gyfer dibenion buddiannau cyfreithlon y
Cyngor; ac
6.2.2 yw un o’r amodau arbennig ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol
sensitif yn berthnasol, e.e.:
6.2.2.1

pan mae gwrthrych y data wedi rhoi caniatâd manwl;

6.2.2.2

mae’r prosesu yn angenrheidiol ar gyfer y dibenion o ymarfer
hawliau’r gyfraith gyflogaeth neu rwymedigaethau’r Cyngor neu
wrthrych y data;

6.2.2.3

mae’r prosesu yn angenrheidiol i ddiogelu buddiannau hanfodol
gwrthrych y data, ac mae gwrthrych y data yn gorfforol analluog i roi
caniatâd;

6.2.2.4

mae’r prosesu yn ymwneud â data personol sy’n cael ei wneud yn
amlwg gyhoeddus gan wrthrych y data;

6.2.2.5

mae’r prosesu yn angenrheidiol ar gyfer sefydlu, ymarfer neu
amddiffyn hawliadau cyfreithiol; neu

6.2.2.6

mae’r prosesu yn angenrheidiol oherwydd rhesymau budd y cyhoedd
sylweddol.

6.3 Cyn prosesu unrhyw wybodaeth bersonol sensitif, mae’n rhaid i staff hysbysu’r
Swyddog Diogelu Data ynglŷn â’r prosesu arfaethedig, er mwyn bod y
Swyddog Diogelu Data yn gallu asesu a yw’r prosesu yn cydymffurfio â’r meini
prawf a nodwyd uchod.
6.4 Ni fydd gwybodaeth bersonol sensitif yn cael ei phrosesu tan:
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6.4.1 y bydd yr asesiad y cyfeirir ato ym mharagraff 6.3 wedi digwydd; a
6.4.2 bod yr unigolyn wedi cael gwybod yn iawn (drwy hysbysiad preifatrwydd
neu fel arall) o natur y prosesu, y dibenion y mae wedi cael ei wneud a’r
sail gyfreithiol drosto.
6.5 Ni fydd y Cyngor yn gwneud penderfyniad awtomataidd (yn cynnwys proffilio)
yn seiliedig ar wybodaeth bersonol sensitif unrhyw unigolyn.
6.6 Mae Hysbysiadau Preifatrwydd diogelu data’r Cyngor yn amlinellu’r mathau o
wybodaeth bersonol sensitif y mae’r Cyngor yn ei phrosesu drwy’r
Gwasanaeth, ar gyfer beth y mae’n cael ei defnyddio a’r sail gyfreithlon dros ei
phrosesu.
6.7 Mewn perthynas â gwybodaeth bersonol sensitif, bydd y Cyngor yn
cydymffurfio â’r gweithdrefnau a amlinellwyd ym mharagraffau 6.8 a 6.9 isod
er mwyn sicrhau ei bod yn cydymffurfio â’r egwyddorion diogelu data a
amlinellwyd ym mharagraff 4 uchod.
6.8 Yn ystod y broses broses recriwtio: bydd yr adran AD, gyda chanllawiau
gan y Swyddog Diogelu Data yn sicrhau bod (ar wahân i lle mae’r gyfraith yn
caniatáu fel arall):
6.8.1 yn ystod y cyfnodau tynnu rhestr fer, cyfweld a gwneud penderfyniadau,
ni ofynnir unrhyw gwestiynau ynglŷn â gwybodaeth bersonol sensitif e.e.
hil neu darddiad ethnig, aelodaeth o undeb llafur neu iechyd;
6.8.2 os derbynnir gwybodaeth bersonol sensitif, e.e. mae’r ymgeisydd yn ei
darparu cyn bod gofyn amdani yn ei CV neu’n ystod y cyfweliad, nid oes
unrhyw gofnod yn cael ei gadw ohoni ac mae unrhyw gyfeiriad ati yn cael
ei ddileu neu’i olygu yn syth;
6.8.3 mae unrhyw ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal a gwblhawyd yn cael ei
chadw ar wahân i ffurflen gais yr unigolyn, ac nid yw’n cael ei gweld gan
yr unigolyn sy’n tynnu rhestr fer, cyfweld neu’n gwneud penderfyniad
recriwtio;
6.8.4 ni fyddwn yn gofyn cwestiynau ynglŷn ag iechyd mewn cysylltiad â
recriwtio NEU ddim ond yn gofyn cwestiynau ynglŷn ag iechyd, unwaith y
mae cynnig cyflogaeth wedi cael ei wneud.
6.9 Yn ystod cyflogaeth: bydd yr adran AD, gyda chanllawiau gan y Swyddog
Diogelu Data yn prosesu:
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6.9.1 gwybodaeth iechyd ar gyfer dibenion gweinyddu tâl salwch, cadw
cofnodion absenoldeb salwch, monitro presenoldeb staff a hwyluso
buddion iechyd a salwch sy’n gysylltiedig â chyflogaeth;
6.9.2 gwybodaeth bersonol sensitif ar gyfer dibenion monitro cyfleoedd cyfartal
ac adrodd am gydraddoldeb cyflog. Lle bo’n bosibl, bydd y wybodaeth
hon yn ddienw; a
6.9.3 gwybodaeth am aelodaeth undebau llafur ar gyfer dibenion
gweinyddiaeth staff a gweinyddu didynnu taliadau tanysgrifio i undebau
drwy’r gyflogres.
7. GWYBODAETH YNGLŶN Â CHOFNODION TROSEDDOL
Bydd gwybodaeth ynglŷn â chofnodion troseddol yn cael ei phrosesu yn unol
â pholisïau a gweithdrefnau’r Cyngor.
8. ASESIADAU EFFAITH DIOGELU DATA (AEDDau)
8.1 Pan mae prosesu yn debygol o arwain at risg uchel i hawliau diogelu data
unigolyn (e.e. pan mae’r Cyngor yn cynllunio defnyddio math newydd o
dechnoleg), cyn dechrau’r prosesu, byddwn yn ymgymryd ag AEDD er mwyn
asesu:
8.1.1 a yw’r prosesu yn angenrheidiol ac yn gymesur mewn perthynas â’i
ddiben;
8.1.2 y risgiau i unigolion; a
8.1.3 pha fesurau a ellir eu sefydlu i ymdrin â’r risgiau hynny a diogelu
gwybodaeth bersonol.
8.2 Cyn i unrhyw fath newydd o dechnoleg gael ei gyflwyno, dylai’r rheolwr sy’n
gyfrifol gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data er mwyn cynnal AEDD.
8.3 Yn ystod cynnal AEDD, bydd y gwasanaeth yn ceisio cael cyngor gan y
Swyddog Diogelu Data a barn grŵp cynrychiadol o weithwyr ac unrhyw
randdeiliaid perthnasol eraill (lle bo’n berthnasol).
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9. DOGFENNAETH A CHOFNODION
9.1 Byddwn yn cadw cofnodion ysgrifenedig o weithgareddau prosesu sydd mewn
risg uchel, h.y. a all arwain at risg i hawliau a rhyddidau unigolion neu
gynnwys gwybodaeth bersonol sensitif neu wybodaeth ynglŷn â chofnodion
troseddol, gan gynnwys:
9.1.1 enw a manylion y Gwasanaeth, aelodau staff perthnasol (a lle bo’n
berthnasol, o reolyddion eraill a SDD y Cyngor);
9.1.2 dibenion y prosesu;
9.1.3 disgrifiad o gategorïau’r unigolion a chategorïau y data personol;
9.1.4 categorïau o dderbynwyr y data personol;
9.1.5 lle bo’n bosibl, amserlenni cadw; a
9.1.6 lle bo’n bosibl, disgrifiad o fesurau diogelwch technegol a sefydliadol.
9.2 Fel rhan o’n gweithgareddau prosesu, rydym yn dogfennu, neu’n cysylltu i’r
ddogfennaeth, ynglŷn â:
9.2.1 gwybodaeth sydd ei hangen ar gyfer hysbysiadau preifatrwydd;
9.2.2 cofnodion caniatâd;
9.2.3 contractau rheolydd-proseswr
9.2.4 lleoliad y wybodaeth bersonol;
9.2.5 AEDDau; a
9.2.6 chofnodion ynglŷn â mynediadau diawdurdod at ddata.
9.3 Os ydym yn prosesu gwybodaeth bersonol sensitif neu wybodaeth ynglŷn â
chofnodion troseddol, byddwn yn cadw cofnodion ysgrifenedig am:
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9.3.1 y diben/dibenion perthnasol y mae’r prosesu yn digwydd, gan gynnwys
(lle bo’r angen) pam y mae’n angenrheidiol ar gyfer y diben hwnnw;
9.3.2 y sail gyfreithlon dros ein prosesu; ac
9.3.3 a ydym yn cadw ac yn dileu’r wybodaeth bersonol yn unol â’n dogfen
bolisi ac, os nad ydym, y rhesymau am beidio â dilyn ein polisi.
9.4 Byddwn yn cynnal adolygiadau rheolaidd am y wybodaeth bersonol yr ydym
yn ei phrosesu a byddwn yn diweddaru ein dogfennaeth yn unol â hynny. Gall
hyn gynnwys:
9.4.1 cynnal archwiliadau gwybodaeth er mwyn darganfod pa wybodaeth
bersonol sydd gan y Cyngor;
9.4.2 dosbarthu holiaduron a siarad gyda staff drwy’r Cyngor i gael darlun
cyflawn ynglŷn â’n gweithgareddau prosesu; ac
9.4.3 adolygu ein polisïau, gweithdrefnau, contractau a chytundebau i ymdrin â
meysydd fel cadw, diogelwch a rhannu data.
9.5 Rydym yn dogfennu ein gweithgareddau prosesu yn electronig, fel y gallwn ni
ychwanegu, tynnu a diwygio gwybodaeth yn hawdd.
10. HYSBYSIAD PREIFATRWYDD
10.1 Bydd y Cyngor yn cyhoeddi hysbysiadau preifatrwydd o dro i dro, gan roi
gwybod i chi ynglŷn â’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu a’i dal sy’n
ymwneud â chi, sut y gallwch chi ddisgwyl eich gwybodaeth bersonol gael ei
defnyddio ac ar gyfer pa ddibenion.
10.2 Byddwn yn cymryd mesurau priodol i ddarparu gwybodaeth mewn
hysbysiadau preifatrwydd mewn modd cryno, tryloyw, hawdd ei deall a chael
ati, drwy ddefnyddio iaith eglur a phlaen.
11. HAWLIAU’R UNIGOLYN
11.1 Mae’n bosib bod gennych chi (yn gyffredin gyda gwrthrychau data eraill) yr
hawliau canlynol mewn perthynas â’ch gwybodaeth bersonol:
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11.1.1 cael eich hysbysu ynglŷn â sut, pam ac ar ba sail y mae’r wybodaeth
honno yn cael ei phrosesu - [gweler Hsbysiad Preifatrwydd y Cyngor];
11.1.2 cael cadarnhad bod eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu a chael
mynediad ati a gwybodaeth benodedig arall, drwy wneud cais mynediad
gan wrthrych – gweler Polisi Cais Gwrthrych am Wybodaeth y Cyngor;
11.1.3 cael cywiro’r data os yw’n anghywir neu’n anghyflawn;
11.1.4 cael dileu data os nad oes mo’i angen mwyach ar gyfer y diben yr oedd
wedi cael ei gasglu/brosesu yn wreiddiol, neu os nad oes unrhyw seiliau
cyfreithlon tra phwysig ar gyfer y prosesu (mae hwn yn cael ei adnabod
ambell waith fel ‘yr hawl i fod yn anghof’);
11.1.5 cyfyngu prosesu’r wybodaeth bersonol lle mae amheuaeth ynglŷn â
chywirdeb y wybodaeth, neu fod y prosesu yn anghyfreithlon (ond nid
ydych chi’n dymuno dileu’r data), neu pan nad yw’r Cyngor angen y
wybodaeth bersonol mwyach, ond rydych chi angen y data i sefydlu,
ymarfer neu amddiffyn hawliad cyfreithiol; a
11.1.6 chyfyngu prosesu’r wybodaeth bersonol dros dro, pan nad ydych chi’n
meddwl ei bod yn fanwl gywir (ac mae’r Cyngor yn gwirio a yw’n fanwl
gywir), neu pan rydych chi wedi gwrthwynebu i’r prosesu (a bod y
cyflogwr yn ystyried a yw seiliau cyfreithlon y sefydliad yn bwysicach
na’ch buddiannau chi).
11.2 Os ydych chi’n dymuno ymarfer unrhyw un o’r hawliau ym mharagraffau
11.1.3 i 11.1.6, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data os gwelwch y dda.
12. RHWYMEDIGAETHAU’R UNIGOLYN
12.1 Mae unigolion yn gyfrifol am helpu’r Cyngor i gadw eu gwybodaeth bersonol
yn gyfredol. Dylech chi roi gwybod i’r adran AD os yw’r wybodaeth yr ydych
chi wedi’i darparu i’r Cyngor wedi newid, er enghraifft, os ydych chi’n symud tŷ
neu’n newid manylion banc neu gymdeithas adeiladu trwy’r hyn yr ydych yn
cael eich talu. Fel arall, gallwch chi ddiweddaru eich gwybodaeth bersonol
eich hun yn ddiogel drwy fewnrwyd y Cyngor.
12.2 Gall fod gennych chi fynediad at wybodaeth bersonol aelodau eraill o staff,
cyflenwyr a chwsmeriaid NEU gleientiaid y Cyngor yn ystod eich cyflogaeth
neu’ch swydd. Os felly, mae’r Cyngor yn disgwyl i chi helpu i gwrdd â’i
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rwymedigaethau diogelu data i’r unigolion hynny. Er enghraifft, dylech chi fod
yn ymwybodol y gallan nhw hefyd feddu’r hawliau a amlinellwyd ym
mharagraff 11.1 uchod.
12.3 Os oes gennych chi fynediad at wybodaeth bersonol, mae’n rhaid i chi:
12.3.1 gael mynediad at y wybodaeth bersonol sydd gennych chi’r awdurdod i
gael mynediad ato yn unig, ac ar gyfer dibenion awdurdodedig yn unig;
12.3.2 caniatáu staff eraill o’r Cyngor i gael mynediad at wybodaeth bersonol os
oes ganddyn nhw’r awdurdodaeth briodol yn unig;
12.3.3 caniatáu unigolion nad ydyn nhw’n staff y Cyngor yn unig i gael mynediad
at wybodaeth bersonol os oes gennych chi awdurdod penodol i wneud
hynny gan y Swyddog Diogelu Data;
12.3.4 cadw gwybodaeth bersonol yn ddiogel (e.e. drwy gydymffurfio â rheolau
ynglŷn â mynediad i’r adeilad, mynediad at gyfrifiaduron, diogelu
cyfrineiriau a storio a distrywio ffeiliau diogel a rhagofalon eraill a
amlinellwyd ym Mholisi Diogelwch TGCh y Cyngor;
12.3.5 peidio â thynnu gwybodaeth bersonol, na dyfeisiau sy’n cynnwys
gwybodaeth bersonol (neu’r hyn y gellir ei ddefnyddio i gael mynediad
ati), o adeiladu’r Cyngor os nad oes mesurau diogelwch priodol ar gael
(fel defnyddio ffugenwau, amgryptiad neu ddiogelwch cyfrinair) er mwyn
diogelu’r wybodaeth a’r ddyfais; a
12.3.6 pheidio â storio gwybodaeth bersonol ar yriannau lleol neu ar ddyfeisiau
personol sy’n cael eu defnyddio ar gyfer dibenion gwaith.
12.4 Dylech chi gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data os ydych chi’n pryderu neu’n
amau bod un o’r canlynol wedi digwydd (neu’n digwydd neu’n debygol o
ddigwydd):
12.4.1 prosesu data personol heb sail gyfreithlon dros ei brosesu neu, yn achos
gwybodaeth bersonol sensitif, heb gwrdd ag unrhyw un o’r amodau ym
mharagraff 6.2.2;
12.4.2 unrhyw fynediad diawdurdod at ddata a amlinellwyd ym mharagraff 15.1
isod;
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12.4.3 mynediad at wybodaeth bersonol heb yr awdurdod cywir;
12.4.4 gwybodaeth bersonol nad yw wedi cael ei chadw na’i dileu yn ddiogel;
12.4.5 tynnu gwybodaeth bersonol, neu ddyfeisiau sy’n cynnwys gwybodaeth
bersonol (neu’r hyn y gellir ei ddefnyddio i gael mynediad ati), o
adeiladau’r Cyngor heb sefydlu mesurau diogelwch priodol;
12.4.6 unrhyw dor-amodau arall o’r polisi hwn neu o unrhyw egwyddorion
diogelu data a amlinellwyd ym mharagraff 4.1 uchod.
13. DIOGELWCH GWYBODAETH
13.1 Bydd y Cyngor yn defnyddio mesurau technegol a sefydliadol yn unol â
pholisïau’r Cyngor i gadw gwybodaeth bersonol yn ddiogel, ac yn benodol er
mwyn diogelu yn erbyn prosesu anawdurdodedig neu anghyfreithlon ac yn
erbyn colli, distrywio neu niweidio yn ddamweiniol. Gall y rhain gynnwys:
13.1.1 sicrhau, lle bo’n bosibl, bod gwybodaeth bersonol yn defnyddio
ffugenwau ac wedi cael ei hamgryptio;
13.1.2 sicrhau bod cyfrinachedd, didwylledd, argaeledd a gwydnwch parhaus y
systemau a’r gwasanaethau prosesu;
13.1.3 sicrhau bod, pe byddai digwyddiad corfforol neu dechnegol, y gellir adfer
argaeledd a chael mynediad at wybodaeth bersonol mewn modd
amserol; a
13.1.4 phroses ar gyfer profi, asesu a gwerthuso effeithiolrwydd y mesurau
technegol a sefydliadol yn rheolaidd ar gyfer sicrhau diogelwch y
prosesu;
13.2 Pan mae’r Cyngor yn defnyddio sefydliadau allanol i brosesu gwybodaeth
bersonol ar ei ran, mae angen gweithredu trefniadau diogelwch ychwanegol
mewn contractau gyda’r sefydliadau hynny er mwyn gwarchod diogelwch y
wybodaeth bersonol. Yn benodol, mae’n rhaid i gontractau gyda sefydliadau
allanol amodi:
13.2.1 y gall y sefydliad weithredu yn unig ar gyfarwyddiadau ysgrifenedig y
Cyngor;
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13.2.2 mae’r rhai hynny sy’n prosesu’r data yn ddarostyngedig i ddyletswydd o
hyder;
13.2.3 mae mesurau priodol yn cael eu cymryd er mwyn sicrhau diogelwch y
prosesu;
13.2.4 mae isgontractwyr yn cael eu cyflogi gyda chaniatâd blaenorol y Cyngor
ac o dan gontract ysgrifenedig;
13.2.5 bydd y sefydliad yn cynorthwyo’r Cyngor i ddarparu mynediad gan
wrthrych a chaniatáu unigolion i ymarfer eu hawliau mewn perthynas â
diogelu data;
13.2.6 bydd y sefydliad yn cynorthwyo’r Cyngor i gwrdd â’i rwymedigaethau
ynglŷn â diogelwch y prosesu, hysbysu ynglŷn â mynediad diawdurdod at
ddata ac asesiadau effaith diogelu data;
13.2.7 bydd y sefydliad yn dileu neu’n dychwelyd pob gwybodaeth bersonol at y
Cyngor fel y gofynnir ar ddiwedd y gontract; a
13.2.8 bydd y sefydliad yn ufuddhau i archwiliadau ac arolygiadau, darparu’r
Cyngor gyda pha wybodaeth bynnag y mae ei angen er mwyn sicrhau
bod y ddau yn cwrdd â’u rhwymedigaethau diogelu data eu hunain, a
dweud wrth y Cyngor yn syth os gofynnir iddo wneud unrhyw beth sy’n
ymyrryd ar gyfraith diogelu data.
13.3 Cyn llunio unrhyw gytundeb newydd sy’n cynnwys prosesu gwybodaeth
bersonol gan sefydliad allanol, neu os yw cytundeb sy’n bodoli yn cael ei
newid, mae’n rhaid i’r staff perthnasol geisio cael cymeradwyaeth o’i delerau
gan y Swyddog Diogelu Data.
14. STORIO, CADW A GWYBODAETH BERSONOL
14.1 Bydd gwybodaeth bersonol (a gwybodaeth bersonol sensitif) yn cael ei
chadw yn ddiogel yn unol â Pholisi Diogelwch TGCh y Cyngor.
14.2 Ni ddylai gwybodaeth bersonol (a gwybodaeth bersonol sensitif) gael ei
chadw yn hirach nag sy’n angenrheidiol. Bydd yr amser y dylid cadw’r data yn
dibynnu ar yr amgylchiadau, yn cynnwys y rhesymau pam y cafwyd y
wybodaeth bersonol. Dylai’r staff ddilyn Polisi Rheoli Cofnodion y Cyngor
15
Polisi Diogelu Data Fersiwn 2 Mai 2018 (RhDDC)

CI-20972/

sydd yn amlinellu’r cyfnod cadw perthnasol, neu’r meini prawf y dylid eu
defnyddio i benderfynu ar y cyfnod cadw. Pan mae unrhyw ansicrwydd, dylai
staff ymgynghori â’r Swyddog Diogelu Data.
14.3 Bydd gwybodaeth bersonol (a gwybodaeth bersonol sensitif) nad oes mo’i
hangen mwyach yn cael ei dileu yn barhaol oddi ar ein systemau gwybodaeth
a bydd unrhyw gopïau caled yn cael eu distrywio yn ddiogel.
15. MYNEDIAD DIAWDURDOD AT DDATA
15.1 Gall mynediad diawdurdod at ddata fod mewn llawer o ffurfiau gwahanol, er
enghraifft:
15.1.1 colli neu ddwyn data neu gyfarpar lle mae gwybodaeth bersonol yn cael
ei storio;
15.1.2 mynediad anawdurdodedig at wybodaeth bersonol neu ddefnydd o
wybodaeth bersonol un ai gan aelod o staff neu drydydd parti;
15.1.3 colli data o ganlyniad i fethiant cyfarpar neu systemau (yn cynnwys
caledwedd a meddalwedd);
15.1.4 camgymeriad dynol, fel dileu neu newid data yn ddamweiniol;
15.1.5 amgylchiadau na ragwelwyd, fel tân neu lifogydd;
15.1.6 ymosodiadau bwriadol ar systemau TG, fel hacio, firysau neu sgiamau
gwe-rwydo; a
Bydd y Cyngor yn:
15.1.7 llunio’r adroddiad sydd ei angen ynglŷn â mynediad diawdurdod at ddata i
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth heb oedi gormodol a, lle bo’n bosibl
o fewn 72 awr ar ôl dod yn ymwybodol ohono, os yw’n debygol o arwain
at risg i hawliau a rhyddidau unigolion; a
15.1.8 hysbysu’r unigolion sy’n cael eu heffeithio os yw mynediad diawdurdod at
ddata yn debygol o arwain at risg uchel i’w hawliau a’u rhyddidau a bod
hysbysiad yn ofynnol drwy’r gyfraith.
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16. TROSGLWYDDIADAU DATA MEWNOL
16.1 Ni fydd y Cyngor yn trosglwyddo gwybodaeth bersonol y tu allan i Ardal
Economaidd Ewropeaidd (AEE), sy’n cynnwys y gwledydd yn yr Undeb
Ewropeaidd a Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy.
17. HYFFORDDIANT
Bydd y Cyngor yn sicrhau bod staff yn cael eu hyfforddi yn ddigonol ynglŷn
â’u cyfrifoldebau diogelu data. Bydd unigolion y mae eu swyddogaethau
angen mynediad rheolaidd at wybodaeth bersonol, neu sy’n gyfrifol am
weithredu’r polisi hwn neu’n ymateb i geisiadau gwrthrych am wybodaeth o
dan y polisi hwn, yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn eu helpu nhw i
ddeall eu dyletswyddau a sut i gymdymffurfio â nhw.
18. CANLYNIADAU METHU Â CHYDYMFFURFIO
18.1 Mae’r Cyngor yn ystyried cydymffurfio â’r polisi hwn yn ddifrifol iawn. Mae
methiant i gydymffurfio â’r polisi yn:
18.1.1 rhoi unigolion y mae eu gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu mewn
risg; ac
18.1.2 mae risg o sancsiynau sifil a throseddol sylweddol ar gyfer yr unigolyn a’r
Cyngor; a
18.1.3 gall, mewn rhai amgylchiadau, olygu bod yr unigolyn wedi cyflawni
trosedd.
18.2 Oherwydd pwysigrwydd y polisi hwn, gall methiant y gweithiwr i gydymffurfio
ag unrhyw ofyniad arwain at weithredu disgyblaethol o dan ein gweithdrefnau,
a gall y gweithredu hwn arwain at ddiswyddo am gamymddygiad enbyd. Os
yw unrhyw un nad yw’n aelod o’r staff yn torri amodau’r polisi hwn, gall eu
contract gael eu terfynu yn syth.
18.3 Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn ag unrhyw beth
sydd yn y polisi hwn, mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data.
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Cysylltiadau e-bost y Swyddog Diogelu Data: SDD@ynysmon.gov.uk neu
DPO@anglesey.gov.uk
Cyfeiriad:
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
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