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Sut mae’r Cyngor yn cyfleu gwybodaeth
Mae’r adran yma yn ymdrin a sut mae’r cyngor yn cyfathrebu gyda
Cynghorwyr, staff, trigolion lleol a’r cyhoedd yn gyffredinol

a) Pa fath o ddata personol mae’r Cyngor yn ei
ddal?
ee. enwau, manylion cyswllt, manylion banc

Enwau, cyfeiriad, rhifau cyswllt, ebost,
manylion tâl, rhif ysweiriant cenedlaethol,
manylion banc, cyfrifon.

b) O ble mae’r cyngor yn casglu’r wybodaeth yma?
Ee staff, trigolion, awdurdod lleol eraill,
elusennau, clybiau chwareon a grwpiau
cymunedol.

Mae’r wybpodaeth yma wedi ei roi gan yr
aelodau, staff a chontractwyr

c) Pam fod y Cyngor yn casglu ac yn prosesu data
personol – beth mae wedyn yn ei wneud gyda’r
data.

Mae’r Cyngor yn casglu a prosesu’r
wybodaeth ar gyfer cario allan ei waith o
ddydd I ddydd. Mae yn gyfrifol am
wasanaeth a staff, rheolaeth contractau,
swyddogaeth perfformiad,
gweithgareddau statudol, a ymdrin a
pryderon trigolion lleol.

d) I bwy mae’r Cyngor yn dateglu gwybodaeth?

Y cyhoedd, cynghorwyr, staff contractwyr,
Toillau eu Mawrhydi, Cyngor Gwynedd,
Cynghorau Tref a chymuned eraill.

e) Ydi cofnodion o gyfarfodydd Y Cyngor yn cynnwys data
personol?

Ydi

f) Ydi’r Cyngor yn anfon gwybodaeth dramor? E.e. ble
mae’r wybodaeth yn cael ei gadw mewn cwmwl nid yn
unig gan y Cyngor ond hefyd gan gwmniau/mudiadau
mae yn cyfathrebu a hwy.

Ydi. Mae’r cyngor yn defnyddio amryw o
gyfeiriadau ebost.

g) Ydi’r Cyngor yn dal data bersonol sensitive?
h) Os Ydi, am ba reswm?

Rhan C:

Cyflenwyr, Cwmniau, a mudiadau eraill ble mae’r Cyngor yn
delio a hwy

Ydi
I bwrpas diogelwch yn y gymuned,
manylion personol salwch yn ymwneud a
staff, ynghyd a cyfleoedd ar gyfer monitor
polisi cyfle cyfartal.

Am unigolion neu gynrychiolwyr o sefydliadau sydd yn darparu
nwyddau neu wasanaethau I’r Cyngor gyda bwy rydym mewn
cysylltiad.

a) Am bwy mae’r Cyngor yn dal gwybodaeth
bersonol amdano?
b) Pa fath o ddata personnol mae’r cyngor yn ddal?

c) O ble mae’r Cyngor yn cael y Data?

d) Pam fod Y Cyngor yn casglu neu prosesu’r Data?

Rhan D:

Staff, contractwyr, aelodau, cyflenwyr,
prosesydd cyflog
Enwau, manylion cyswllt, manylion
tystysgrifiau, addysg a sgiliau, manylion
ysweiriant
Gan yr Unigolion / Contractwyr
I wneud ei waith cynnal a chadw ac
ymgymeryd a dyletswyddau cyfreithiol,
talu staff a cyflenwyr

Cwestiynau Cyffredinol am Ddata Personnol
a) Sut mae’r Cyngor yn cadw data personnol mae
wedi ei gasglu?
b) Ydi’r Cyngor yn cymeryd unrhyw gamau I atal
unrhyw fudiad di awdurdod I ddata personol,
neu yn erbyn I ddata gael ei golli, ddinistro neu
ddifrod? Oso es Beth?
c) Sut mae’r Cyngor yn rheoli mynediad I ddata?

Ar Gyfrifiadur sydd wedi ei ddiogelu gyda
cyfrinair.
Mae’r wybodaeth wedi ei storio ar
gyfrifiadur y Cyngor sydd wedi amddiffyn
gyda Cyfrinair.

Dim ond un aelod o staff sydd gan Y Cyngor
sydd a mynediad I gyfrifiadur Y Cyngor.

d) Beth yw’r broses a ganiatau mynediad I
wybodaeth I staff?
A oes unrhyw weithdrefn mewn lle I gywiro, dileu neu
gwtogi data personol? Os oes, beth yw?

Gwel yr uchod.

Pwy sydd a mynediad i/sydd yn cael data personol
(mewnol ac allanol)

Clerc ac Aelodau

Ydi’r Cyngor yn darparu copi o rhybuddion
preifatrwydd?

Ydi

Cyn belled a mae’r cyngor yn ymwybodol, oes unrhyw
ddata personol a gasglwyd ar gyfer diben, gael ei
ddefnyddio I bwrpas arall?

NA

Oes gan y cyngor unrhyw bolisiau, weithdrefnau neu
broses mewn lle I wirio cywirdeb data personol?

NA

a) Mewn achos o ble mae tor diogelwch data wedi
cymeryd lle, oes gan Y Cyngor weithdrefnau
mewn lle I ymdrin a hyn?
b) Oso es, beth yw?
a) Oso es rhywyn yn gofyn am wybodaeth bersonol
mae’r cyngor yn ei ddal arnynt.e.e. mae cais

Oes – Rhybydd Preifatrwydd

Dilyn Canllawiau Swyddfa Comisiynydd
Gwybodaeth

“Subject Access Request” oes trefn ar gyfer delio Oes
a hyn?
b) Ydi’r gyfundrefn yma mewn dogfen
Na
ysgrifenedig?
Oes gan y cyngor gofnod mewnol o ganiatad ble mae’r
cyngor wedi dibynnu arno ar gyfer gweithgareddau
prosesu? E.e. caniatad I yrru llythyr newyddion I
drigolion
a) Ydi gwefan Y Cyngor yn defnyddio cwcis?
b) Ydi’r Cyngor yn darparu gwybodaeth am y cwcis
a defnyddir ac yn esbonio pam ei defnyddir?
c) Ydi’r Cyngor yn cadw cofnod o ganiatad a
roddwyd gan ddefnyddwyr I’r cwcis?

Na

Na
Na
Na

