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HYSBYSIAD PREIFATRWYDD 
 

Rhannu gwybodaeth ar gyfer darparu gwasanaeth iechyd meddwl o fewn ardal Heddlu De Cymru, gan 
gynnwys gwasanaeth brysbennu iechyd meddwl. 
 

 

Cadw eich gwybodaeth yn ddiogel: 

 

Egwyddor gyntaf Deddf Diogelu Data 2018 yw’r gofyniad i brosesu gwybodaeth bersonol yn deg. Mae'r 
Hysbysiad Preifatrwydd hwn wedi ei ddatblygu i roi manylion i chi am sut a pham y bydd eich gwybodaeth yn 
cael ei defnyddio a gyda phwy y caiff ei rhannu fel rhan o'r broses hon. 
 

 

Gyda phwy rydym yn rhannu'r wybodaeth: 

  

Mae'r sefydliadau sy'n cyflwyno’r hysbysiad hwn i chi ac yn rheoli'r wybodaeth a ddarperir, yn cynnwys y 
canlynol: 
 

 Heddlu De Cymru  

 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf  

 Cyngor Dinas Caerdydd 

 Cyngor Bro Morgannwg 

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr 

 Cyngor Sir Abertawe 

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 

 Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 

 Hafal a darparwyr trydydd sector eraill 

 

 

Pa wybodaeth rydym yn ei rhannu: 

 

Bydd y wybodaeth rydym yn ei rhannu yn cynnwys: 

 

 manylion personol, fel enw, dyddiad geni, rhywedd, ethnigrwydd; 

 manylion iechyd, gofal cymdeithasol; 

 a throseddau. 

 

 

Pam rydym yn rhannu gwybodaeth: 

 

Caiff gwybodaeth bersonol ei rhannu er mwyn:   
  

 Ymateb i bryderon ynghylch diogelwch neu anghenion gofal a chymorth; 

 Cydymffurfiaeth â rhwymedigaethau cyfreithiol a statudol ar gyfer diogelu; 

 I alluogi gweithwyr proffesiynol i weithio gyda'i gilydd i wella ymatebion diogelu trwy rannu 

gwybodaeth a gwneud penderfyniadau yn well. 

 
Rhennir gwybodaeth i alluogi partneriaid i'ch cyfeirio at wasanaethau perthnasol, i sicrhau eich bod y derbyn 
gwasanaethau y mae eu hangen arnoch i hwyluso eich adferiad a'ch llesiant. 
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Bydd pob asiant sy'n cymryd rhan yn prosesu gwybodaeth bersonol, sy'n berthnasol i chi neu aelodau o'ch 
teulu ac yn rhannu gwybodaeth rhwng partneriaid er budd y cyhoedd i ddiogelu plant ac oedolion sy'n 
agored i niwed rhag niwed, esgeulustod, risg a chamdriniaeth. 
 
Os caiff pryder am ddiogelwch plentyn neu oedolyn sy'n agored i niwed ei ganfod, bydd asiantaethau yn 
defnyddio ac yn rhannu gwybodaeth rhwng partneriaid i ddiogelu’r unigolion hynny rhag niwed, esgeulustod, 
risg a chamdriniaeth. 
 

Mae’r holl aelodau o staff a gyflogir gan yr asiantaethau hyn yn ddarostyngedig i ddyletswydd cyfrinachedd y 
gyfraith gyffredin sy’n golygu bod yn rhaid i'r wybodaeth a rowch i ni gael ei chadw'n gyfrinachol ac ni ddylid 
ei rhannu ag unrhyw un arall oni bai bod:   
  

 partneriaid â rhwymedigaeth gyfreithiol neu fod ganddynt ganiatâd i ddatgelu'r wybodaeth i sefydliad 

neu unigolyn arall; neu  

 eich bod chi/ eich teulu yn rhoi cydsyniad i rannu'r wybodaeth; neu  

 bod protocolau ar waith sy’n rhoi caniatâd i bartneriaid rannu gwybodaeth amdanoch chi/eich teulu i 

gefnogi unrhyw ymyrraeth neu wasanaethau a ddarparwyd.  

  

Caiff camau rhesymol eu cymryd er mwyn diwallu eich anghenion cyfathrebu. Caiff yr anghenion hyn eu 
rhannu rhwng partneriaid fel rhan o'r prosesau/protocolau rhannu gwybodaeth integredig, lleol.  
 
 
SYLWCH: Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn caniatáu datgelu heb gydsyniad, os yw'n angenrheidiol er 

mwyn diogelu plentyn neu oedolyn sydd mewn perygl neu er budd i’r cyhoedd:  e.e. 
amddiffyn plentyn / oedolyn.  Ceir eithriadau i gydsyniad ar sail gwybodaeth fesul achos 
ac mae angen ei gyfiawnhau'n glir gan weithwyr proffesiynol. 

  

Mae gennych yr hawl, o dan Ddeddf Diogelu Data 2018, i wneud cais am gopi o'ch gwybodaeth yn unol â 
pholisïau a gweithdrefnau asiantaethau perthnasol. 
 
Os credwch fod rhywun mewn perygl uniongyrchol, cysylltwch â'r heddlu ar 999.   
 
 
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau/cwynion neu bryderon cysylltwch â'r Swyddog Diogelu Data ar 
gyfer yr asiantaeth berthnasol: 
 
  
Manylion cyswllt (rhowch fanylion cyswllt) 
 
Swyddog Gwybodaeth a Diogelu Data 

Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
Swyddfeydd Dinesig  
Stryd yr Angel Pen-y-bont ar Ogwr | CF31 4WB 
Ffon :  (01656) 643565  
Ebost: foi@bridgend.gov.uk 


