Datganiad Prosesu Teg
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - Adran Yswiriant a Risg
Beth sy'n digwydd i wybodaeth a gedwir amdanoch chi? Eich hawliau chi a'n
rhwymedigaethau ni i chi.
Sut Rydym yn Defnyddio Data Personol
Mae'r ddogfen hon yn esbonio sut mae Adran Yswiriant a Risg Cyngor Bwrdeistref
Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr (CBSPO) yn cael, dal, defnyddio a datgelu gwybodaeth am
bobl (eu data personol), y camau a gymerwn i sicrhau ei fod yn cael ei ddiogelu, a
hefyd mae’n disgrifio'r hawliau sydd gan unigolion o ran eu data personol.
Llywodraethir defnydd a datgeliad data personol gan Ddeddf Diogelu Data 2018 a
Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016. Fel y cyfryw mae'n ofynnol i Adran
Yswiriant a Risg CBSPO sicrhau ei fod yn trin pob data personol yn unol â'r
ddeddfwriaeth.
1.

Pam rydym ni’n trin data personol?

Mae Adran Yswiriant a Risg CBSPO yn prosesu gwybodaeth bersonol i’w galluogi i:





2.

Gyflawni ei rwymedigaeth gyfreithiol i ymchwilio i hawliadau ac ymateb iddynt
Cynnal cyfrifon a chofnodion y cyngor
Cymryd rhan mewn mentrau twyll lleol a chenedlaethol
Cymryd rhan mewn atal trosedd gan gynnwys defnyddio teledu cylch cyfyng
Rheoli cofnodion archif
Pa fath/dosbarthiadau o ddata personol rydym yn eu trin?

Er mwyn cyflawni’r dibenion a ddisgrifir o dan adran 1 uchod gall Adran Yswiriant a
Risg CBSPO gael, defnyddio a datgelu data personol gan gynnwys y canlynol:














Manylion personol
Manylion teuluol – perthnasau, gwarcheidwaid neu bersonau eraill sy’n
gysylltiedig â’r unigolyn
Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
Manylion ariannol
Manylion cyflogaeth ac addysg
Delweddau gweledol, ymddangosiad personol ac ymddygiad
Cofnodion myfyriwr a disgybl
Gweithgareddau busnes
Gwybodaeth ffeiliau achos
Manylion iechyd corfforol neu iechyd meddwl
Aelodaeth undebau llafur
Troseddau (gan gynnwys troseddau honedig)
Achosion troseddol, deilliannau a dedfrydau.

Dim ond y data personol priodol sydd ei angen i gyflawni diben neu ddibenion
penodol a ddefnyddir gan CBSPO. Gallai data personol fod yn wybodaeth a gedwir ar
gyfrifiadur, mewn cofnod papur h.y. ffeil, fel delweddau, ond gall hefyd gynnwys
mathau eraill o wybodaeth a gedwir yn electronig e.e. delweddau teledu cylch
cyfyng.
3.

Ynghylch pwy y prosesir data

Er mwyn cyflawni’r dibenion a ddisgrifir o dan adran 1 uchod gall Adran Yswiriant a
Risg CBSPO gael, defnyddio a datgelu data personol am y canlynol:









Hawlwyr
Achwynwyr, ymholwyr neu eu cynrychiolwyr
Staff
Myfyrwyr a disgyblion
Gofalwyr neu gynrychiolwyr
Tystion
Pobl sydd ar ddelweddau teledu cylch cyfyng
Cynrychiolwyr sefydliadau eraill

Dim ond y data personol priodol sydd ei angen i gyflawni diben neu ddibenion
penodol a ddefnyddir gan CBSPO. Gallai data personol fod yn wybodaeth a gedwir
ar gyfrifiadur, mewn cofnod papur h.y. ffeil, fel delweddau, ond gall hefyd gynnwys
mathau eraill o wybodaeth a gedwir yn electronig e.e. delweddau teledu cylch
cyfyng.
4. O ble rydym ni’n cael data personol?
Er mwyn cyflawni’r dibenion a ddisgrifir o dan adran 1 uchod gall Adran Yswiriant a
Risg CBSPO gael data personol o amrediad eang o ffynonellau, gan gynnwys y
canlynol:
















Cynrychiolwyr cyfreithiol;
Cyfreithwyr;
Llysoedd;
Sefydliadau'r sector gwirfoddol;
Sefydliadau cymeradwy a phobl sy'n gweithio gyda'r Cyngor;
Gwasanaethau brys;
Unigolion eu hunain;
Perthnasau, gwarcheidwaid neu bersonau eraill sy'n gysylltiedig â'r unigolyn;
Cynghorwyr neu ymarferwyr gofal iechyd, cymdeithasol a lles;
Sefydliadau addysg;
Ymgynghorwyr proffesiynol;
Gweithwyr ac asiantau CBSPO;
Personau sy'n gwneud ymholiad neu gŵyn;
Aseswyr colledion;
Trinwyr hawliadau allanol;









Tystion;
Ymgynghorwyr meddygol a meddygon teulu;
Cwmnïau ymchwil sy’n darparu gwybodaeth sydd ar gael yn gyfreithiol o’r
rhyngrwyd;
Y cyfryngau;
Proseswyr Data yn gweithio ar ran CBSPO;
Gwybodaeth sydd ar gael yn agored ar y rhyngrwyd;
Adrannau eraill o fewn y Cyngor.

Gall CBSPO hefyd gael data personol o ffynonellau eraill megis ei systemau teledu
cylch cyfyng ei hun, neu ohebiaeth.
5.

Sut rydym ni’n trin data personol?

Gweler datganiad Prosesu Teg Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar
Ogwr ar wefan y Cyngor.
6. Sut rydym ni’n sicrhau diogelwch data personol?
Gweler datganiad Prosesu Teg Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar
Ogwr ar wefan y Cyngor.
7.

I bwy rydym ni’n datgelu data personol?

Weithiau mae angen i ni rannu gwybodaeth gyda'r unigolion yr ydym yn prosesu
gwybodaeth amdanynt a sefydliadau eraill. Pan fo hyn yn angenrheidiol, mae'n
ofynnol i ni gydymffurfio â phob agwedd ar y ddeddfwriaeth. Yn dilyn, gweler
disgrifiad o'r mathau o sefydliadau y gallai fod angen i ni rannu rhywfaint o'r
wybodaeth bersonol yr ydym yn ei phrosesu gyda hwy, am un neu fwy o resymau:
















Teulu, cydnabod neu gynrychiolwyr yr unigolyn yr ydym yn prosesu
ei ddata personol
Addysgwyr
Yr Ombwdsmon a gwasanaethau rheoleiddio
Cynghorwyr ac ymgynghorwyr proffesiynol
Llysoedd
Undebau Llafur
Heddluoedd
Proseswyr data
Asiantaethau partner, sefydliadau cymeradwy ac unigolion sy'n
gweithio gyda'r heddlu
Y wasg a’r cyfryngau
Gorfodi cyfraith ac awdurdodau erlyn
Mentrau twyll lleol a chenedlaethol
Cynrychiolwyr cyfreithiol, cyfreithwyr amddiffyn
Trinwyr hawliadau allanol
Bargyfreithwyr




8.

Aseswyr colledion
Broceriaid Yswiriant ac Yswirwyr
Archwilwyr

Beth yw eich hawliau mewn perthynas â'ch data personol a gaiff ei
drin gan CBSPO?

Gweler datganiad Prosesu Teg Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar
Ogwr ar wefan y Cyngor.
9.

Am faint mae CBSPO yn cadw data personol?

Mae Adran Yswiriant a Risg CBSPO yn cadw data personol am 7 mlynedd ar ôl cau
ei ffeil yn unol â Pholisi Cadw Data’r Cyngor. Cedwir ffeiliau Plant Dan Oed hyd nes
eu bod wedi cyrraedd oedran o 21 mlwydd a 4 mis.
10.

Cysylltwch â ni

Gall unrhyw unigolyn sydd â phryderon ynghylch y ffordd y mae CBSPO yn trin ei
ddata personol gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data yn y Cyngor fel a ganlyn:
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Swyddfa Wybodaeth, Swyddfeydd
Dinesig, Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
E-bost foi@bridgend.gov.uk
Ffôn 01656 643565
Gallwch hefyd godi pryderon gyda Chomisiynydd Gwybodaeth Cymru. Gellir cysylltu
â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn:
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth - Cymru
2il Lawr
Tŷ Churchill
Ffordd Churchill
Caerdydd
CF10 2HH
Ffôn: 02920 678400 Ffacs: 02920 678399
E-bost: wales@ico.org.uk
Gwefan: https://ico.org.uk/

