
 
 
 
 
      

Rhannu gwybodaeth amdanoch chi  
 
 
 

Mae’r canllaw hwn yn dweud wrthych chi 
beth yw rhannu gwybodaeth a pham ei 
fod yn digwydd. Mae’n dweud wrthych 
beth y gallwch chi ei ddisgwyl gan 
sefydliadau sy’n rhannu gwybodaeth 
amdanoch chi, a’r hyn i'w wneud os oes 
gennych bryderon. 
 
Beth yw rhannu gwybodaeth? 

 
Fel arfer byddwch yn rhoi gwybodaeth i un 
corff, er enghraifft, pan fyddwch yn 
llanw'ch manylion personol ar eich ffurflen 
Treth y Cyngor neu ateb cwestiynau gan 
dderbynnydd eich meddyg. Mewn sawl 
achos ni fydd y wybodaeth y byddwch yn 
ei darparu yn cael ei throsglwyddo i gorff 
arall.  

 
Mewn achosion eraill, serch hynny, bydd 
rhannu gwybodaeth yn digwydd. Digwydd 
hyn os yw un corff yn trosglwyddo 
gwybodaeth amdanoch chi i gorff arall, 
neu nifer o gyrff yn rhoi’r holl wybodaeth y 
maen nhw'n ei chadw amdanoch gyda’i 
gilydd ac yna’n rhannu'r wybodaeth.  

 
Weithiau rhennir gwybodaeth amdanoch 
chi o fewn yr un sefydliad. Er enghraifft, 
mae’n bosibl y bydd eich awdurdod lleol 
yn defnyddio gwybodaeth a ddarparwyd 
ar ffurflen Treth y Cyngor i helpu ei 
adrannau eraill i ddiweddaru eu 
cofnodion. 
 
Pam fo gwybodaeth yn cael ei rhannu? 
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Gwneir hyn am sawl rheswm: Er 
enghraifft: 

 
• bydd ysbyty lle'r ydych chi wedi cael 

llawdriniaeth yn rhannu gwybodaeth 
gyda'ch Meddyg Teulu er mwyn i chi 
dderbyn y gofal cywir ar ôl i chi adael 
yr ysbyty. 

 
• mae athro, gweithiwr cymdeithasol a gweithiwr iechyd proffesiynol yn rhannu 

gwybodaeth am blentyn, er mwyn diwallu ei anghenion, sy’n aml yn gymhleth; 
 

• mae awdurdod lleol yn rhannu gwybodaeth gyda’r Adran Gwaith a 
Phensiynau er mwyn caniatáu iddo gyfrifo cais pensiynwr am Fudd-dal Tâl;  

 
• mae'r heddlu yn rhannu gwybodaeth gydag awdurdod lleol er mwyn gweithio 

yn erbyn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal; a  
 

• gwirio credyd, pan fydd benthycwyr yn ymgynghori ag asiantaeth gwirio 
credyd i weld beth yw'ch sefyllfa ariannol pan fyddwch yn gwneud cais am 
gredyd. 

 
Pan fo darparu gwasanaeth yn cynnwys nifer o gyrff gwahanol, fel arfer bydd rhannu 
gwybodaeth yn digwydd. 

 
A oes yn rhaid i mi roi caniatâd i rannu gwybodaeth? 
 
Yn aml gellir rhannu gwybodaeth heb eich caniatâd. Mewn sawl achos pan na 
ofynnir i chi roi caniatâd, mae rhannu'r wybodaeth yn rhesymol ac yn ddisgwyliedig. 
Serch hynny, dylai fod yn glir pam fo’r rhannu yn digwydd a phwy sy’n gysylltiedig ag 
ef.   
 
Os yw sefydliadau eisiau rhannu gwybodaeth sensitif neu gyfrinachol, mae'n fwy 
tebygol y byddant angen eich caniatâd. Er enghraifft, os yw gwybodaeth am eich 
iechyd yn cael ei rhannu.  
 
Os gofynnir i chi am ganiatâd i rannu gwybodaeth, dylid rhoi dewis rhydd 
gwirioneddol i chi. Ni ddylid defnyddio caniatâd fel sail i rannu gwybodaeth, os nad 
oes gennych fawr o ddewis mewn gwirionedd, neu ddim dewis o gwbl.  
 
Mewn rhai achosion, mae’n bosibl y bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu heb i chi 
wybod dim am y peth. Digwydd hyn os fydd dweud wrthych am y rhannu yn debyg o 
ragfarnu ymchwiliad troseddol, neu atal person agored i niwed rhag derbyn 
amddiffyniad cywir. 

 
Pa hawliau sydd gennyf? 
 
Mae gennych hawl cyfreithiol i gael mynediad at wybodaeth a gedwir amdanoch chi. 
Mi all fod yn anodd cael mynediad at wybodaeth a rennir rhwng nifer o wahanol gyrff. 
Serch hynny, dylai unrhyw un o’r cyrff sy’n gysylltiedig fod yn gallu dweud wrthych yr 
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hyn sydd angen i chi wneud. Gweler ein gwefan am ragor o wybodaeth ynghylch sut 
i gael mynediad at eich gwybodaeth bersonol.   
 
Cewch ofyn i gorff rhoi’r gorau i rannu gwybodaeth amdanoch chi hefyd. Serch 
hynny, nid oes yn rhaid iddynt wneud hynny oni bai bod y rhannu yn achosi difrod 
neu loes anghyfiawnadwy. Gweler ein gwefan am ragor o wybodaeth.  
 
Cewch wneud cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 am y ‘gwaith 
papur' yn ymwneud â’r ffordd y mae corff cyhoeddus yn rhannu gwybodaeth, 
megis eu polisïau a’u gweithdrefnau. Gweler ein gwefan am ragor o 
wybodaeth. 
 
Beth ddylwn ei wneud os ydw i’n pryderu am rannu gwybodaeth?  
 
Y peth cyntaf i'w wneud yw cysylltu â’r corff neu’r cyrff y credwch chi sy’n rhannu 
gwybodaeth amdanoch chi. Dylent fod yn gallu dweud wrthych chi a oes gwybodaeth 
yn cael ei rhannu. Os felly, dylent fod yn gallu dweud wrthych beth yw'r wybodaeth, 
gyda phwy mae'n cael ei rhannu a pham ei fod yn cael ei rhannu.  
 
Mae ansawdd y wybodaeth a rennir yn bwysig, er enghraifft, fe ddylai fod yn gywir ac 
yn gyfredol. Os oes gennych bryderon ynghylch ansawdd y wybodaeth sy’n cael ei 
rhannu, neu os oes gennych unrhyw bryderon eraill, dylech gysylltu yn y lle cyntaf â’r 
corff neu gyrff perthnasol.  
 
Os nad ydych chi’n fodlon â’u hymateb, gallwch gwyno wrth y Comisiynydd 
Gwybodaeth. Mae ganddo'r pŵer i roi stop ar unrhyw rannu gwybodaeth 
dianghenraid neu amhriodol. Fe all hefyd ofyn i gyrff sy’n dal gwybodaeth anghywir 
ei chywiro.  
 
 

Rhagor o wybodaeth 
 
Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth ar yr agwedd hon neu unrhyw agwedd arall ar 
ddiogelu data, cysylltwch â ni.  

Ffôn:  08456 30 60 60 
            01625 54 57 45 
 
E-bost:  defnyddiwch ein ffurflen ymholiadau ar-lein ar ein gwefan 
Gwefan:  www.ico.gov.uk
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