
 
 
 
 
      

Marchnata dieisiau  
 
 

       
   
Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddeall yr 
hawliau sydd gennych mewn perthynas â 
marchnata uniongyrchol.  Bydd hefyd yn 
esbonio'r hyn y gallwch ei wneud os credwch 
fod sefydliad yn torri'r gyfraith a pha gamau y 
gellir eu cymryd yn erbyn sefydliadau sy'n 
torri'r gyfraith.  Fe’i seilir ar y Ddeddf Gwarchod 
Data 1998 a'r Rheoliadau Preifatrwydd a 
Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb yr UE) 
2003.   

  
 

Beth a olygir gan ‘farchnata uniongyrchol’?  
 
Mae marchnata uniongyrchol yn golygu 
cyfathrebu gan ddefnyddio unrhyw ffurf ar 
ddeunydd marchnata neu hysbysebu sy’n cael 
eu targedu at unigolion penodol.  Mae’n 
cynnwys negeseuon yn ceisio gwerthu 
nwyddau neu wasanaethau a’r rhieni sy’n 
hyrwyddo sefydliad neu ei werthoedd neu ei 
gredoau, megis deunydd gan elusennau neu 
bleidiau gwleidyddol yn gofyn am eich 
cefnogaeth.  Byddai marchnata uniongyrchol 
yn cynnwys, er enghraifft, e-bost yn hysbysu 
yswiriant car a anfonir at eich cyfeiriad e-bost 
neu alwad ffôn gan elusen yn gofyn am rodd.  
Nid yw’n cynnwys galwadau at ddibenion 
ymchwil y farchnad yn unig.   
 
Mae peth o’r hawliau sydd gennych yn 
ymwneud â marchnata uniongyrchol ‘digymell’.  
Mae hyn yn golygu marchnata nad ydych chi 
wedi gofyn amdano’n benodol.  Er enghraifft, 
mae’n bosibl ei fod wedi’i anfon atoch yn gwbl 
ddiarwybod i chi gan gwmni neu fe allai fod 
wedi’i anfon atoch oherwydd na wnaethoch 
wrthwynebu marchnata uniongyrchol pan 
roesoch eich manylion i sefydliad.  
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Beth yw’ch hawliau yn ymwneud â marchnata? 
 
Mae’r gyfraith yn amrywio gan ddibynnu ar sut yr anfonir y marchnata atoch chi…    
 

 Post  
 
Rhaid dweud wrthych wrth gasglu eich gwybodaeth y bydd yn cael ei defnyddio ar gyfer 
marchnata uniongyrchol, onid yw hynny’n amlwg.  Mae hyn yn arbennig o wir os yw 
sefydliad yn bwriadu rhoi eich gwybodaeth i eraill er mwyn iddynt hwy anfon marchnata 
uniongyrchol atoch hefyd.  Serch hynny, os ydych chi wedi archebu gwyliau drwy gwmni 
teithio, er enghraifft, byddai’n rhesymol iddynt hwy anfon pamffled atoch ar gyfer gwyliau’r 
flwyddyn nesaf hyd yn oed os na ddywedwyd hynny wrthych chi.   
 
Mae gennych hawl o dan y Ddeddf Gwarchod Data 1998 i wrthwynebu i’ch gwybodaeth 
bersonol gael ei defnyddio ar gyfer marchnata uniongyrchol.  Er mwyn gwneud hyn, 
gallwch roi tic mewn blwch eithrio os oes un ar gael, neu ysgrifennu at y sefydliad yn 
gofyn iddynt roi'r gorau i ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol ar gyfer marchnata 
uniongyrchol.  Rhaid i'r sefydliad gydymffurfio gyda’ch cais o fewn cyfnod rhesymol o 
amser.  Fel arfer ni ddylai hyn fod yn hwy na 28 diwrnod.   
 
Mae rhagor o wybodaeth ynghylch yr hawl hwn i'w chael yn ein taflen ‘Stop unwanted 
marketing’, y gallwch ei gweld ar ein gwefan www.ico.gov.uk, neu gofynnwch am gopi 
drwy ffonio ein llinell gymorth ar 01625 545745.  
 

• Gwerthu ar y ffôn 
 
Ni ddylai sefydliadau wneud galwadau marchnata uniongyrchol atoch chi os ydych chi 
wedi dweud wrthynt nad ydych chi eisiau iddynt eich ffonio, neu os ydych chi wedi 
cofrestru eich rhif ffôn gyda’r Telephone Preference Service (TPS).  Mae’r TPS yn rhestr 
o rifau ffôn pobl nad ydynt eisiau derbyn galwadau marchnata digymell.  Dylai’r holl 
sefydliadau sy’n gwneud galwadau marchnata wirio eu rhestrau galw yn erbyn y TPS.   
 
Os yw’ch rhif ffôn ar y TPS, ac nad oes gwahaniaeth gennych dderbyn galwadau gan 
sefydliad penodol, gallwch ddweud wrthynt nad oes gwahaniaeth gennych dderbyn eu 
galwadau marchnata.   
 
Dylai sefydliadau sy'n casglu eich gwybodaeth dros y ffôn ac sydd eisiau anfon deunydd 
marchnata atoch roi’r cyfle i chi wrthwynebu ar unwaith.   
 

• Marchnata post electronig (e-bost, testun, llun, fideo, neges llais a pheiriant 
ateb) 

 
Mae’r rheolau ar farchnata post electronig yn berthnasol i e-bost yn ogystal ag unrhyw 
neges sy'n cynnwys testun, sain, delweddau neu lais wedi'i recordio.  Mewn geiriau eraill 
bydd e-bost, testun, llun, fideo, neges llais a negeseuon peiriant ateb oll yn berthnasol.  
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Ni all sefydliadau anfon marchnata uniongyrchol digymell drwy bost electronig onid ydych 
wedi cytuno i hynny’n flaenorol.  Serch hynny, ceir eithriad i'r rheol hon, ac mae’n 
berthnasol os:  
 

• yw'r sefydliad wedi casglu eich manylion yn ystod gwerthu, neu drafodaethau i 
werthu, cynnyrch neu wasanaeth;  

• yw'r negeseuon dim ond yn marchnata eu cynhyrchion neu’u gwasanaethau tebyg; 
a 

• rhoddodd y sefydliad gyfle syml i chi wrthod y marchnata pan gasglwyd eich 
manylion ac, os na wnaethoch gymryd y cyfle hwn, bod ffordd syml i chi eithrio o’r 
marchnata ym mhob neges ddilynol.  

 
Er enghraifft, byddai’r eithriad hwn yn berthnasol os byddech yn prynu teledu o wefan 
nwyddau electronig ar-lein a’u bod eisiau anfon negeseuon e-bost atoch ynghylch 
cynigion eraill ar gyfer nwyddau electronig tebyg y maent yn eu gwerthu.  Fel arfer er 
mwyn anfon marchnata uniongyrchol drwy e-bost byddai'n rhaid i'r cwmni gael eich 
caniatâd o flaenllaw.  Serch hynny, os mai eu hunig fwriad yw anfon marchnata ynghylch 
cynhyrchion neu wasanaethau tebyg, megis chwaraewr DVD neu warant cynnyrch, 
gallant wneud hyn os byddant yn rhoi cyfle syml i chi wrthod y marchnata pan gesglir eich 
manylion.  Gellir rhoi hyn ar ffurf blwch ticio.  Os nad ydych chi’n gwrthod, rhaid i'r 
sefydliad sicrhau ei fod yn rhoi cyfle syml i chi eithrio o farchnata uniongyrchol yn yr holl 
negeseuon yn y dyfodol.    
 
Mewn unrhyw achos, gallwch eithrio o’r marchnata unrhyw bryd a rhaid i sefydliadau 
gydymffurfio gydag unrhyw geisiadau eithrio yn brydlon.  
 

• Galwadau awtomaidd  
 

Galwadau awtomaidd yw pan chwaraeir neges sydd wedi’i recordio o flaen llaw yn 
hytrach na gwrando ar lais byw.  Ni ellir gwneud y galwadau hyn onid ydych chi wedi 
cytuno o flaen llaw y gall y sefydliad wneud hyn.   
 

• Negeseuon Ffacs 
 
Yn yr un modd â galwadau awtomaidd, ni all sefydliadau anfon marchnata uniongyrchol 
digymell drwy ffacs onid ydynt wedi cael eich caniatâd i wneud hynny.  Ni all sefydliad 
anfon marchnata uniongyrchol atoch chi drwy ffacs os yw'r rhif wedi'i gofrestru gyda'r Fax 
Preference Service (FPS).  
 
Yn yr un modd â TPS, os yw’ch rhif ar y FPS, ac nad oes gwahaniaeth gennych dderbyn 
negeseuon ffacs gan sefydliad penodol, gallwch ddweud wrthynt nad oes gwahaniaeth 
gennych dderbyn eu marchnata am y tro.   
 
A dylai’r marchnatwr ddweud wrthych chi pwy ydyw?  
 
Dylai. Rhaid i sefydliadau beidio â chuddio eu hunaniaeth wrth anfon marchnata atoch 
chi.  Dylent ddweud wrthych beth yw eu henw cyfreithiol ac, fel arfer, manylion cyswllt 
priodol.  Gallai’r wybodaeth hon fod yn gyfeiriad post, cyfeiriad e-bost neu rif Rhadffôn.   
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Ar gyfer marchnata ffôn, y cyfan sy'n rhaid iddynt ei wneud yw dweud wrthych pwy ydynt, 
oni bai eich bod yn gofyn am eu gwybodaeth gyswllt.  Os ydych chi’n gofyn am eu 
cyfeiriad, rhaid iddynt ei roi i chi.  
 
Beth ddylech chi ei wneud os ydych chi’n derbyn marchnata dieisiau?  
 
Yn gyntaf, dylech gysylltu â’r sefydliad sy’n anfon y marchnata atoch chi a gofyn iddynt 
roi’r gorau iddi.  Rhaid i'r holl negeseuon ddangos enw’r sefydliad sy’n eu hanfon.  Mae’n 
bosibl y bydd yn rhaid i chi roi gwybodaeth bellach i'r sefydliad er mwyn iddynt roi stop ar 
y marchnata, er enghraifft, eich rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost.  Y rheswm dros hyn yw er 
mwyn iddynt wirio mai chi sy’n gofyn ac i ychwanegu eich manylion at y rhestr o bobl na 
allant gysylltu â hwy.   
 
Pan fyddwch yn gofyn i sefydliad rhoi stop ar anfon marchnata atoch chi, dylai’r sefydliad 
‘atal’ eich manylion yn hytrach na’u dileu.   Golyga hyn y byddant yn cadw’ch manylion ar 
ffeil a chofnod eich bod wedi gofyn iddynt beidio â chysylltu â chi.  Os yw sefydliad yn 
dileu eich manylion, ni fydd ganddynt unrhyw gofnod na ddylent gysylltu â chi yn y 
dyfodol.  
 
Os yw rhywun yn cysylltu â chi dros y ffôn, gallech chi wrthwynebu neu wrthod marchnata 
uniongyrchol yn ystod yr alwad.  Serch hynny, y peth gorau i wneud yw anfon eich cais yn 
ysgrifenedig (drwy’r post neu e-bost) at y sefydliad hwnnw hefyd.  Y ffordd hon bydd 
gennych gofnod yn dangos eich bod wedi cysylltu â hwy.  Os na ddarperir cyfeiriad post 
neu e-bost, mae’n debyg y bydd i'w weld ar wefan y sefydliad.  
 
Ynghyd â chysylltu â’r sefydliad dan sylw, cewch hefyd restru eich manylion ar 
wasanaethau dewis megis TPS a FPS.  Ni all sefydliadau gysylltu â chi drwy farchnata 
uniongyrchol os ydych chi ar y rhestrau hyn oni bai eich bod wedi dweud wrth sefydliadau 
yn uniongyrchol y gallant wneud hynny.  Os byddwch yn rhoi eich manylion ar y rhestrau 
hyn byddwch yn helpu i leihau nifer y galwadau neu negeseuon ffacs dieisiau yr ydych 
chi'n eu derbyn.  Ynghyd â’r TPS a FPS, mae rhestrau eraill megis Mailing Preference 
Service a’r E-mail Preference Service y mae llawer o sefydliadau yn eu defnyddio i sgrinio 
gwrthwynebiadau (er nad yw hyn yn ofyniad cyfreithiol).  Felly gall ychwanegu eich 
manylion atynt helpu i leihau faint o farchnata dieisiau yr ydych chi’n ei dderbyn.  
 
Mae manylion cyswllt y gwasanaethau dewis hyn i'w cael ar ddiwedd y daflen hon. 
 
Os nad yw hyn yn gweithio, beth all Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ei 
wneud?  
 
Os na ddaw’r marchnata i ben, gallwch gwyno wrth Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.  
Bydd yn rhaid i chi lanw ffurflen gwynion, sy’n i’w chael ar ein gwefan www.ico.gov.uk, 
neu drwy ffonio’r llinell gymorth ar 01625 545745.  Wrth wneud cwyn bydd yn rhaid i chi 
roi: 

• eich enw a manylion cyswllt;  
• enw'r sefydliad yr ydych chi'n cwyno amdano;  
• manylion y marchnata yr ydych chi wedi’i dderbyn; a  
• yr hyn yr ydych chi wedi’i wneud i geisio rhoi stop arno.   
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Os credwn ni bod sefydliad wedi torri’r gyfraith, byddwn yn cysylltu â hwy.  Ein prif nod yw 
rhoi stop ar y marchnata sy'n cael ei anfon atoch chi ac ni fyddwn yn cymryd camau 
ffurfiol ym mhob achos lle mae'n debyg bod y gyfraith wedi'i thorri.   
 
Beth yw’r cosbau?  
 
Gan amlaf, nid yw anfon marchnata uniongyrchol sy’n torri’r gyfraith yn drosedd.  Serch 
hynny, os yw sefydliad yn torri’r gyfraith yn barhaus, gallwn gyhoeddi Hysbysiad Gorfodi.  
Bydd hyn yn dweud wrth y sefydliad yr hyn mae’r Comisiynydd Gwybodaeth yn credu ei 
fod wedi’i wneud o'i le a pha gamau sy'n rhaid iddo eu cymryd er mwyn cydymffurfio â'r 
gyfraith.  Mae gan y sefydliad yr hawl i apelio yn erbyn hyn wrth y Tribiwnlys Gwybodaeth. 
Os nad ydynt yn apelio neu os yw eu hapêl yn methu, a bod y sefydliad yn parhau ac yn 
anwybyddu'r Hysbysiad, byddent yn cyflawni trosedd ac fe allent wynebu diryw o hyd at 
£5,000.  
  
 
 
Manylion cyswllt defnyddiol 
 
Telephone Preference Service  
 
Telephone Preference Service (TPS) 
DMA House 
70 Margaret Street 
Llundain 
W1W 8SS 
 
Llinell gofrestru TPS: 0845 070 0707 
Gwefan: www.tpsonline.org.uk
 
Fax Preference Service  
 
Telephone Preference Service (TPS) 
DMA House 
70 Margaret Street 
Llundain 
W1W 8SS 
 
Llinell gofrestru FPS: 0845 070 0702 
Gwefan: www.fpsonline.org.uk
 
Direct Marketing Association  
(Ar gyfer yr holl ymholiadau gwasanaeth marchnata uniongyrchol a dewis eraill). 
 
The Direct Marketing Association  
DMA House  
70 Margaret Street 
Llundain 
W1W 8SS 
 
Ffôn:  020 7291 3300 
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Gwefan:  www.dma.org.uk

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

Ffôn:  01625 545745 
E-bost:   defnyddiwch y ffurflen ymholiadau ar-lein ar ein gwefan                    
Gwefan:  www.ico.gov.uk

 

V 1.0 
27.07.06 

http://www.dma.org.uk/
http://www.ico.org.uk

