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Eich hawl i wybodaeth gan yr 
heddlu  
 

Mae’r canllaw hwn i’ch helpu chi i: 
 

• ganfod a yw’r heddlu yn cadw 
gwybodaeth amdanoch chi: 

• gael copi o'ch cofnod heddlu; neu 
• gael datganiad oddi wrth yr heddlu 

yn dweud nad oes ganddynt 
unrhyw wybodaeth i'w rhoi i chi.  

 
Mae’r Ddeddf Diogelu Data 1998 (y Ddeddf) 
yn rhoi’r hawl i chi gael copïau o’r wybodaeth 
bersonol y mae’r heddlu yn ei chadw 
amdanoch chi. Gelwir cais am eich 
gwybodaeth bersonol yn gais gwrthrych am 
wybodaeth. 
 
Mae’r canllaw hwn ar gyfer pobl sy’n dymuno 
gwneud cais gwrthrych am wybodaeth. Nid 
yw’n ymdrin â gwiriadau cofnodion troseddol 
at ddibenion cyflogaeth. Os oes angen 
gwiriad cofnodion troseddol ar gyfer eich 
swydd, yna dylai eich cyflogwr esbonio sut i 
wneud cais amdano.  
 
 
1 Sut y gallaf i wneud cais gwrthrych 
am wybodaeth? 

 
Dylech wneud eich cais yn ysgrifenedig. 
Gallwch wneud cais gan ddefnyddio ffurflenni 
cais safonol sydd ar gael gan yr heddlu os 
dymunwch hynny.  
 
Fel arfer dylech wneud eich cais i’ch heddlu 
lleol, a fydd yn gallu cael mynediad at yr holl 
wybodaeth sy’n cael ei chadw’n ganolog. Os 
nad ydych chi’n byw yn y DU bellach, 
cysylltwch â’r heddlu yn yr ardal yr oeddech 
chi’n byw ynddi ddiwethaf.  

 
Os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad gyda’r 
heddlu gan eich bod yn dyst neu’n ddioddefwr 
yn y gorffennol, neu oherwydd damwain 
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ffordd, yna mae’n bosibl na fydd y wybodaeth 
hon ar gael i heddluoedd eraill. Yn yr 
achosion hyn dylech gysylltu â’r heddlu y 
buoch hi mewn cysylltiad â hwy. 

 
2 Beth fydd yn digwydd nesaf? 
 
Bydd yn rhaid i chi roi’r canlynol i'r heddlu: 

• cais yn ysgrifenedig, neu gopi o’u ffurflen wedi’i llanw’n gywir; 
• ffi o £10 (dyma'r ffi uchaf ac mae’n ymdrin â’r holl wybodaeth); 
• prawf o’ch hunaniaeth; a  
• ffotograff (dim ond os ydych chi'n ceisio ffilm CCTV). 
 

Nid oes yn rhaid i'r heddlu fodloni eich cais hyd nes iddynt dderbyn unrhyw wybodaeth sydd 
ei hangen arnynt yn rhesymol er mwyn eich adnabod chi a chanfod y wybodaeth yr ydych 
chi ei heisiau. Bydd ffurflenni cais yr heddlu yn esbonio pa fanylion y bydd eu hangen arnynt 
i ddod o hyd i’r wybodaeth yr ydych chi wedi ceisio amdani, a pha brawf Hunaniaeth y bydd 
ei angen arnynt. Er enghraifft, mae’n bosibl y byddant yn gofyn i chi pryd fuoch chi mewn 
cysylltiad â'r heddlu a pham, a pha un a ydych chi wedi byw mewn rhan arall o’r DU. Bydd 
defnyddio’r ffurflen yn helpu’r heddlu i ddod o hyd i'ch holl wybodaeth ac mae'n bosibl y bydd 
yn cyflymu'ch cais.  
 
 
3 A fydd yr heddlu yn gallu gwrthod fy nghais? 
 
Mae’r Ddeddf yn cynnwys eithriadau a fydd yn caniatáu i'r heddlu beidio â rhyddhau 
gwybodaeth o dan rai amgylchiadau. Yn benodol, nid oes yn rhaid iddynt ryddhau 
gwybodaeth i chi ‘pe bai yn debygol o ragfarnu yn erbyn atal neu ddatgelu trosedd’ mewn 
achos penodol. Gallai hyn gynnwys sefyllfaoedd lle fo’r wybodaeth yn perthyn i ymchwiliad 
parhaus. 
 
Mae’n bosibl y bydd yr heddlu hefyd yn golygu’r wybodaeth y byddant yn ei hanfon atoch er 
mwyn tynnu gwybodaeth ynghylch pobl eraill allan. 
 
 
4 Pa mor fuan y dylwn i gael ateb?  
 
Rhaid i’r heddlu ymdrin â’ch cais yn brydlon, ac o fewn deugain diwrnod i dderbyn y cais, y 
ffi ac unrhyw wybodaeth arall y mae ei hangen arnynt i'ch adnabod a dod o hyd i'r 
wybodaeth yr ydych chi wedi ceisio amdani.  
 
Cadwch gopi o'ch cais. Os nad ydych chi’n derbyn eich gwybodaeth o fewn deugain 
diwrnod, yna dylech gysylltu â’r heddlu eto. Os nad ydynt yn ymateb ar ôl hynny, neu os nad 
ydynt yn rhoi'r holl wybodaeth y credwch chi y dylech ei chael, yna gallwch gysylltu â ni. 
Esboniwch yn glir pam y credwch nad yw’r heddlu wedi ymateb yn gywir.  Gallwch ddod o 
hyd i ffurflen gwynion a chanllawiau ar ein gwefan. 
 
 

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

http://www.ico.org.uk

