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Am beth mae hyn yn sôn? 

Mae cyfraith wedi cael ei gwneud sy’n cadw eich gwybodaeth bersonol chi yn 

ddiogel – pethau fel eich cyfeiriad, eich dyddiad geni a’ch rhif ffôn. Mae’r 

Cyngor yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth am bob math o resymau, ac 

mae’r gyfraith yn dweud wrthym yn union beth y cawn ni ei wneud â’ch 

gwybodaeth chi.  

Pa wybodaeth fyddwch chi’n ei chasglu? 

 Pethau fel eich enw a’ch cyfeiriad 

 O ble rydych chi’n dod, pa iaith rydych chi’n ei siarad 

 Pa ysgol rydych chi’n ei mynychu 

 Yr adegau rydych chi wedi bod yn sâl ac unrhyw gyflyrau arbennig sydd 

gennych y mae angen i ni wybod amdanyn nhw er mwyn eich helpu a’ch 

cadw chi’n ddiogel  

 Unrhyw anghenion addysgol arbennig sydd gennych fydd yn ein 

cynorthwyo ni i’ch addysgu chi’n well 

 Unrhyw ddigwyddiadau sydd wedi digwydd i chi yn yr ysgol 

 Gwybodaeth am eich teulu  

Pwy sy’n gofalu am fy ngwybodaeth? 

Y Cyngor sy’n gyfrifol am y wybodaeth bersonol yr ydych chi’n ei rhoi i ni. 

Weithiau mae’n rhaid i ni roi eich gwybodaeth i bobl eraill, fel y llywodraeth, 

ond dim ond pan fydd y gyfraith yn dweud wrthym ein bod yn cael gwneud 

hynny. Pan fydd eich data yn cael ei roi i rywun arall, mae’n rhaid iddyn nhw 

ofalu amdano a’i gadw’n ofalus.  

Pam rydych chi’n casglu ac yn defnyddio fy ngwybodaeth? 

Ni fyddwn yn ei chasglu ond pan fydd arnom ei hangen i’n cynorthwyo i 

wneud ein gwaith neu i ddilyn y gyfraith. Dyma rai o’r rhesymau pam y 

byddwn yn ei defnyddio: 

 I’ch cynorthwyo i fynychu’r ysgol 

 I roi gofal a chymorth priodol i chi 

 Er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith 
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 Monitro ac adrodd am eich cynnydd  

 Cynorthwyo eich dysgu 

 Cysylltu â chi a’ch teulu pan fydd arnom angen 

 Edrych ar eich ôl a’ch cadw’n ddiogel 

Pa mor hir y byddwch yn cadw fy ngwybodaeth? 

Fyddwn ni ddim yn ei chadw am byth, dim ond gyhyd ag y mae arnom ei 

hangen i’n cynorthwyo i wneud ein gwaith. Mae gennym reolau sy’n dweud 

wrthym pryd i’w chadw a phryd i gael gwared arni   

Fyddwch chi’n rhoi fy ngwybodaeth i rywun arall? 

Fyddwn ni ddim yn rhoi eich gwybodaeth i neb arall os na fydd y gyfraith yn 

dweud wrthym y cawn. Efallai y byddwn yn ei rhannu â’r canlynol: 

 Eich teulu  

 Y Llywodraeth 

 Ein Harchwilwyr 

 Yr Heddlu 

 Cyflenwyr a Darparwyr Gwasanaethau  

 Eich Ysgol 

 Ein Rheolyddion 

 Eich Meddyg 

Beth os na fydd arnaf eisiau rhoi fy ngwybodaeth i chi?  

Os ydych chi’n poeni ynghylch eich gwybodaeth fe ellwch siarad â’ch teulu 

neu athro fydd yn gallu eich cynorthwyo gydag unrhyw gwestiynau sydd 

gennych. Pe bai’n well gennych siarad â rhywun arall, cewch ffonio’r bobl sy’n 

gofalu am eich gwybodaeth yn y Cyngor ar 01656 643565 neu ffonio’r 

Comisiynydd Gwybodaeth ar 0330 414 6421 

Beth os oes arnaf eisiau cael gwybod mwy?  

Os oes arnoch chi neu eich teulu eisiau dod i wybod mwy am y ffordd yr ydym 

yn defnyddio’ch gwybodaeth, ewch i’n gwefan, os gwelwch yn dda.   

Dyddiad Cyhoeddi: 11/10/2019 Rhif y Fersiwn: 1 Dyddiad Adolygu: 11/10/2020




