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A1 – Elfennau sylfaenol diogelu data 
 
 
A1.1 Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn sefydlu fframwaith o hawliau a 
dyletswyddau gyda’r bwriad o ddiogelu data personol. Mae’r fframwaith hwn 
yn cydbwyso anghenion cyfreithiol sefydliadau i gasglu a defnyddio data 
personol ar gyfer pwrpasau busnes a phwrpasau eraill yn erbyn hawl yr 
unigolyn i barch a phreifatrwydd ar gyfer eu manylion personol. Mae’r 
ddeddfwriaeth ei hun yn gymhleth ac, mewn mannau, yn anodd ei ddeall. 
Fodd bynnag, caiff ei thanategu gan wyth egwyddor synnwyr cyffredin syml. 
Os ydych yn sicrhau eich bod yn trin data personol yn unol ag ysbryd yr 
egwyddorion hynny, yna byddwch yn cymryd camau mawr tuag at sicrhau 
eich bod yn cydymffurfio â’r gyfraith.  
 
A1.2 Mae rhestr o’r egwyddorion ar ddiogelu data ym mlaen Rhan B ac mae 
crynodeb ohonynt ar gefn clawr ôl y pecyn. Mae’r Canllaw hwn yn edrych yn 
fanwl ar yr egwyddorion. Mae’n esbonio pwrpas ac effaith pob egwyddor a’i 
pherthynas ag agweddau eraill o’r system ddiogelu data. Mae hefyd yn 
defnyddio enghreifftiau ymarferol i ddangos sut mae’r egwyddorion yn 
berthnasol o ddydd i ddydd. Rydym yn gobeithio, trwy ateb nifer o gwestiynau 
cyffredin a ofynnir am ddiogelu data, y bydd y Canllaw yn darparu ffynhonnell 
ddefnyddiol o gyngor ymarferol i’r sawl sydd â chyfrifoldeb dros ddiogelu data 
o ddydd i ddydd. Mae’r Canllaw yn berthnasol ar gyfer y Deyrnas Unedig 
gyfan ac mae’n adlewyrchu’r gyfraith fel y saif ar y 1af o Hydref 2009. 
 
A1.3 Y Canllaw yw ein dehongliad o’r hyn mae’r Ddeddf Diogelu Data yn 
gofyn amdano a sut bwriedir defnyddio’r egwyddorion diogelu data. Mae’n rhoi 
cyngor ar arferion da, ond nid yw cydymffurfio â’n hargymhellion yn orfodol ble 
maent yn mynd ymhellach na gofynion llym y Ddeddf. Nid oes grym y gyfraith 
i’r Canllaw ei hun. 
 
A1.4 Rydym yn dechrau trwy grynhoi’r atebion i rai o’r cwestiynau a ofynnir 
amlaf am ddiogelu data. Gellir cael cyngor mwy manwl am y materion hyn 
mewn penodau hwyrach. 
 
Ydy’r Ddeddf Diogelu Data yn berthnasol i mi? 
 
A1.5 Efallai bod hwn yn ymddangos yn gwestiwn amlwg. Fodd bynnag, 
mae’r Ddeddf yn ymwneud â gweithgaredd penodol – prosesu data personol 
– yn hytrach na phobl neu sefydliadau penodol. Felly, os ydych chi’n “prosesu 
data personol”, mae rhaid i chi gydymffurfio â’r Ddeddf ac, yn benodol, rhaid i 
chi drin y data personol yn unol â’r egwyddorion ar ddiogelu data. Rydym yn 
esbonio ystyr y termau diffiniedig hyn ym mhennod A3 (darllenwch 
baragraffau A3.2 – A3.18). Yn fras, fodd bynnag, os ydych yn casglu neu’n 
cadw gwybodaeth am berson byw adnabyddadwy, neu os ydych yn 
defnyddio, yn datgelu, yn cadw neu’n dinistrio’r wybodaeth honno, mae’n 
debygol eich bod yn prosesu data personol. Mae cwmpas y Ddeddf Diogelu 
Data gan hynny yn eang iawn gan ei bod yn ymwneud â phopeth, fwy neu lai, 
y gallwch ei wneud gyda manylion personol unigolyn. 
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Oes angen i mi roi gwybod i’r Comisiynydd Gwybodaeth? 
 
A1.6 Os ydych chi’n prosesu data personol mae angen i chi hysbysu’r 
Comisiynydd Gwybodaeth am hyn fel arfer. Mae methu â gwneud hyn yn 
drosedd.  
 
A1.7 Hysbysiad yw sut mae sefydliad yn rhoi gwybod i ni am fanylion 
penodol ynglŷn â sut mae’n prosesu data personol. Mae gofyn i’r Comisiynydd 
Gwybodaeth gadw cofrestr a byddwn yn defnyddio’r manylion hyn i wneud 
cofnod ar y gofrestr yn disgrifio’r prosesu. Mae’r gofrestr ar gael i’r cyhoedd ei 
harchwilio ar ein gwefan. 
 
A1.8 Prif bwrpas yr hysbysiad a’r gofrestr gyhoeddus yw eglurder a 
didwylledd. Mae’n egwyddor sylfaenol o ddiogelu data y dylai’r cyhoedd 
wybod (neu allu cael gwybod) pwy sydd yn prosesu data personol, yn ogystal 
â manylion eraill ynglŷn â’r prosesu (megis pam ei fod yn cael ei wneud). 
 
A1.9 Felly mae hysbysebiad yn bodloni lles unigolion trwy roi cymorth iddynt 
ddeall sut mae sefydliadau yn prosesu data personol. 
 
A1.10 Fodd bynnag, nid yw’n fwriad (nac yn ymarferol) i’r gofrestr gynnwys 
gwybodaeth fanwl iawn ynglŷn â’r hyn a gaiff ei brosesu gan sefydliad. Y 
bwriad yw cadw’r wybodaeth yn gyffredinol, gyda digon o wybodaeth i roi 
darlun cyffredinol o’r prosesu. Dim ond i fodloni gofynion statudol penodol neu 
os oes sensitifrwydd arbennig y mae angen ichi ddarparu mwy o fanylion. 
 
A1.11 Mae’r Ddeddf yn darparu eithriad rhag gwneud hysbysiad i rai 
sefydliadau. Mae eithriadau ar gael ar gyfer: 
 

• sefydliadau sy’n prosesu data personol ar gyfer y canlynol yn unig: 
 

o gweinyddiaeth staff (gan gynnwys cyflogres); 
o hysbysebu, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus (mewn 

perthynas â’u gweithgareddau busnes); a 
o chyfrifon a chofnodion; 
 

• rhai sefydliadau di- elw; 
 
• sefydliadau sy’n prosesu data personol er mwyn cynnal cofrestr 

gyhoeddus yn unig; 
 
• sefydliadau nad ydynt yn prosesu gwybodaeth bersonol ar 

gyfrifiadur; ac 
 
• unigolion sy’n prosesu data personol i ddibenion domestig yn unig. 

 
A1.12 Gallwch weld “Llawlyfr Hysbysiad”, sy’n cynnwys canllaw cam-wrth-
gam i’r broses hysbysiad a rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r eithriadau, ar ein 
gwefan. 
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Oes unrhyw eithriadau eraill i’r Ddeddf? 
 
A1.13 Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn cynnwys nifer o eithriadau i’r hawliau a’r 
dyletswyddau yn y Ddeddf. Rhaid i chi brosesu data personol yn unol â’r 
Ddeddf oni bai bod un o’r eithriadau hyn yn gymwys.  
 
A1.14 Mae’r eithriadau naill ai yn caniatáu datgelu gwybodaeth lle byddai’r 
Ddeddf fel arall yn cael ei thorri neu yn caniatáu atal gwybodaeth a fyddai fel 
arall angen cael ei datgelu. Maent wedi eu cynllunio i fynd i’r afael ag 
amgylchiadau arbennig, er enghraifft pan fyddwch yn prosesu data personol: 
 

• mewn cysylltiad â chyfiawnder troseddol, trethiant neu 
weithgareddau rheoliadol; 

 
• sydd angen cael ei wneud yn gyhoeddus; 
 
• lle mae’r gyfraith yn gofyn bod datgeliad neu pan fo’n angenrheidiol 

ar gyfer achosion cyfreithiol; neu 
 
• i ddarparu geirda cyfrinachol. 

 
A1.15 Mae’n bwysig iawn nodi mai bwriad pob eithriad yw bod yn gymwys 
mewn amgylchiadau penodol iawn yn unig. Felly os mai dim ond defnyddio 
data personol mewn cysylltiad â’r system cyfiawnder troseddol yr ydych, er 
enghraifft, neu i ddibenion rheoliadol, ni allwch ddiystyru’r Ddeddf Diogelu 
Data yn ei chyfanrwydd. 
 
A1.16 Hyd yn oed os oes gennych chi’r hawl i eithriad ar gyfer eich prosesu, 
nid yw hyn yn eich eithrio o holl hawliau a dyletswyddau’r Ddeddf. Bydd angen 
i chi edrych ar yr eithriad yn ofalus, gan ystyried eich amgylchiadau penodol, i 
weld pa effaith mae hyn yn ei gael. 
 
A1.17 Disgrifir cymhwysiad ac effaith prif eithriadau’r Ddeddf yn fwy manwl 
ym mhennod C2.   
 
Oes rhaid i mi ymateb i gais gwrthrych am wybodaeth? 
 
A1.18 Oes, oni bai bod eithriad yn gymwys. Un o’r prif hawliau y mae’r 
Ddeddf yn ei rhoi i unigolion yw’r hawl i weld eu data personol. Gall unigolion 
ddanfon “cais gwrthrych am wybodaeth” i chi sy’n gofyn eich bod yn dweud 
wrthynt os ydych yn prosesu eu data personol ac, os ydych chi, yn danfon 
copi iddynt ynghyd â rhywfaint o wybodaeth arall. Disgrifir yr hawl i gais am 
wybodaeth yn fwy manwl ym mhennod C1a. 
 
A1.19 Ym mwyafrif yr achosion, rhaid i chi ymateb i gais gwrthrych dilys am 
wybodaeth o fewn 40 diwrnod calendr ar ôl ei dderbyn. Fodd bynnag, nid oes 
rhaid i chi ganiatáu hawl i wybodaeth yn ymwneud â data personol os oes 
eithriad yn gymwys. Efallai bydd eithriad yn gymwys oherwydd eich bod yn 
prosesu o fewn amgylchiadau arbennig (gweler uchod) neu oherwydd natur y 

7 Hydref 2009 3 



Canllaw Diogelu Data 
 

data. Mae hyn weithiau yn berthnasol, er enghraifft, gyda data yn ymwneud 
ag iechyd corfforol neu feddyliol unigolion (gweler paragraff C2.46). 
 
A1.20 Yn ogystal â hyn, mae rhai amodau tebyg i eithriadau wedi’u cynnwys 
yn narpariaethau mynediad at wybodaeth y Ddeddf. Er enghraifft, mae 
cyfyngiadau ar ddatgelu data personol yn ymwneud â mwy nag un unigolyn. 
 
Beth ddylwn i ei wneud os bydd unigolyn yn cwyno ynglŷn â’r hyn yr 
ydw i’n ei wneud gyda’i ddata personol? 
 
A1.21 Dylech roi ystyried ofalus i gŵyn o’r fath. Mae’n arfer da darparu 
ymateb rhesymegol i bob cwyn ac, yn dibynnu ar natur y gwyn, mae’n bosibl y 
bydd y Ddeddf Diogelu Data yn gofyn i chi wneud hynny. Efallai bydd y 
Ddeddf hefyd yn gofyn eich bod yn rhoi’r gorau i, neu yn newid, yr hyn yr 
ydych yn ei wneud gyda data personol unigolyn yn dilyn cwyn. Yn benodol, 
efallai y bydd yn rhaid i chi: 
 

• gywiro neu ddileu gwybodaeth anghywir am unigolyn  
 

• roi’r gorau i brosesu data personol yr unigolyn ar gyfer marchnata 
uniongyrchol; neu 

 
• roi’r gorau i brosesu data'r unigolyn yn llwyr neu mewn modd 

penodol (yn dibynnu ar yr amgylchiadau). 
 
A1.22 Ceir mwy o wybodaeth am hawl yr unigolyn yn y cyswllt hwn ym 
mhennod C1. 
 
Beth mae “prosesu teg” yn ei olygu? 
 
A1.23 Mae egwyddor gyntaf diogelu data yn gofyn eich bod yn prosesu data 
personol yn deg ac yn gyfreithlon. Mae sicrhau tegwch ym mhopeth yr ydych 
chi’n ei wneud gyda manylion personol, yn ein barn ni, yn ganolog wrth 
gydymffurfio â’ch dyletswyddau o dan y Ddeddf Diogelu Data. Yn ymarferol, 
mae’n golygu bod rhaid i chi: 
 

• gael rhesymau cyfreithlon dros gasglu a defnyddio’r data personol; 
 
• beidio â defnyddio’r data mewn modd fydd yn cael effeithiau 

anffafriol digyfiawnhad ar yr unigolion dan sylw; 
 
• fod yn agored ac yn onest ynglŷn â’r modd yr ydych yn bwriadu 

defnyddio’r data, a rhoi hysbysiadau preifatrwydd priodol i unigolion 
pan fyddwch yn casglu eu data personol; 

 
• drin data personol pobl dim ond mewn ffyrdd y byddent yn ei 

ddisgwyl yn rhesymol; a 
 
• sicrhau nad ydych yn gwneud unrhyw beth anghyfreithlon gyda’r 

data. 
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A1.24 Mae tegwch fel arfer yn gofyn i chi fod yn dryloyw – yn glir ac yn 
agored gydag unigolion ynglŷn â sut y bydd eu gwybodaeth yn cael ei 
defnyddio. Mae tryloywder yn bwysig bob amser, ond yn arbennig mewn 
sefyllfaoedd lle mae gan unigolion ddewis ynglŷn â dechrau perthynas gyda 
chi ai peidio. Mae asesu pa un ai a yw gwybodaeth yn cael ei thrin yn deg ai 
peidio yn dibynnu’n rhannol ar sut caiff ei chasglu.  Yn benodol, os caiff 
unrhyw un ei dwyllo neu ei gamarwain pan mae’r wybodaeth yn cael ei 
chasglu, mae’n annhebygol o fod yn deg. 
 
A1.25 Mae Pennod B1 yn esbonio yn fwy manwl sut i gydymffurfio ag 
egwyddor gyntaf diogelu data, ac yn rhoi enghreifftiau da o arferion da wrth 
drin data personol. 
 
Beth yw hysbysiad preifatrwydd? 
 
A1.26 Un o ofynion darpariaethau prosesu teg y Ddeddf yw bod gwybodaeth 
benodol yn cael ei rhoi i’r unigolion dan sylw. Yn aml gelwir y datganiad llafar 
neu ysgrifenedig a roddir i unigolion pan gesglir gwybodaeth amdanynt yn 
“hysbysiad preifatrwydd” neu yn “hysbysiad prosesu teg”. 
 
A1.27 Rydym wedi cyhoeddi “Cod Ymarfer ar Hysbysiadau Preifatrwydd” ar 
ein gwefan i roi cymorth i sefydliadau ddrafftio hysbysiadau preifatrwydd clir 
ac i sicrhau bod gwybodaeth am bobl yn cael ei chasglu yn deg ac yn dryloyw. 
Yn gyffredinol, dylai hysbysiad preifatrwydd nodi’r canlynol: 
 

• pwy ydych ac, os nad ydych wedi eich lleoli yn y DU, pwy yw eich 
cynrychiolydd enwebedig  yn y DU; 

 
• y diben neu’r dibenion yr ydych yn bwriadu prosesu’r wybodaeth ar 

eu cyfer; ac 
 
• unrhyw wybodaeth ychwanegol y mae angen i chi ei rhoi i unigolion 

(dan yr amgylchiadau) i’ch galluogi i brosesu’r wybodaeth yn deg 
(gweler paragraff B1.28).  

 
A1.28 Wrth geisio penderfynu sut i ddrafftio a mynegi hysbysiad preifatrwydd, 
ceisiwch roi eich hun yn sefyllfa’r bobl yr ydych yn casglu gwybodaeth 
ganddynt.  Gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi eich hun: 
 

• a ydynt yn gwybod yn barod pwy sy’n casglu’r wybodaeth ac i beth 
y bydd yn cael ei defnyddio? 

 
• a oes unrhyw beth y byddant yn ei gael yn dwyllodrus, yn 

gamarweiniol, yn annisgwyl neu’n annerbyniol?  
 
• a yw goblygiadau darparu’r wybodaeth, neu beidio â’i darparu, yn 

glir iddynt?  
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Alla i ddefnyddio data personol ar gyfer pwrpas newydd neu ei datgelu i 
drydydd parti? 
 
A1.29 Mae’n dibynnu. Dylech esbonio o’r dechrau pam eich bod eisiau 
defnyddio data personol unigolyn, yn seiliedig ar eich dibenion ar yr adeg yr 
ydych yn ei chasglu. Os ydych yn dyfeisio ffyrdd newydd o ddefnyddio’r 
wybodaeth honno, efallai yn sgil newidiadau mewn technoleg, gallwch 
ddefnyddio’u data personol ar gyfer y pwrpas newydd, os ydyw’n deg gwneud 
hynny. 
 
A1.30 Wrth i chi ddatblygu’r nwyddau a’r gwasanaethau yr ydych yn eu 
cynnig, dylech ystyried a fyddai  cwsmeriaid yn debygol o ddisgwyl yn 
rhesymol i chi ddefnyddio eu data personol i gynnig y nwyddau hyn iddynt. Os 
ydych chi’n ansicr ynglŷn â hyn, dylech egluro eich bwriad ac, a dweud y 
lleiaf, roi ffordd hawdd i’ch cwsmeriaid cyfredol ddewis peidio â rhoi 
gwybodaeth. Os ydych yn bwriadu gwneud newid mawr i’r hyn yr ydych yn ei 
wneud gyda data personol, bydd angen i chi gael caniatâd eich cwsmeriaid fel 
arfer. 
 
A1.31 Yn gyffredinol, dylai unigolion allu dewis a fydd eu data personol yn 
cael ei ddatgelu i sefydliad arall neu beidio, oni bai fod un o eithriadau 
penodol y Ddeddf yn berthnasol. Os na wnaethoch chi sicrhau fod eich bwriad 
i ddatgelu gwybodaeth i drydydd parti yn hollol glir o’r cychwyn, ar adeg pan 
allai’r unigolion fod wedi dewis peidio â pharhau, bydd arnoch angen cael 
caniatâd yr unigolyn cyn gwneud datgeliadau o’r fath fel arfer. 
 
Alla i ddanfon data personol dramor? 
 
A1.32 Fe allwch drosglwyddo data personol i wledydd o fewn yr Ardal 
Economaidd Ewropeaidd yn yr un modd ag y gallwch ei drosglwyddo o fewn y 
DU.  Fodd bynnag, dim ond os bydd y wlad neu diriogaeth honno yn sicrhau 
lefel ddigonol o ddiogelwch i hawliau a rhyddid unigolion mewn perthynas â 
phrosesu data personol y cewch chi ei danfon i wlad neu diriogaeth y tu allan 
i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Mae mwy o wybodaeth ynglŷn â beth mae 
hyn yn ei olygu yn ymarferol, ac ynglŷn â sut i drosglwyddo data personol 
dramor, ym mhennod B8. 
 
Oes rhaid i mi amgryptio’r holl wybodaeth y byddaf yn ei chadw ar 
gyfrifiadur? 
 
A1.33 Dim o reidrwydd. Nid yw’r Ddeddf Diogelu Data yn gofyn i chi 
amgryptio data personol. Fodd bynnag, mae’n gofyn bod gennych chi fesurau 
diogelwch priodol i’ch gwarchod rhag defnydd o neu ddatgeliad data personol 
a gedwir gennych sydd heb ei awdurdodi, neu rhag iddi gael ei cholli neu ei 
dinistrio’n ddamweiniol.  Gallai amgryptiad fod yn rhan o’ch trefniadau 
diogelwch gwybodaeth – er enghraifft, mewn perthynas â data personol 
cyfrinachol a gedwir ar liniaduron neu declynnau storio symudol. Ar y llaw 
arall, efallai na fydd angen i chi amgryptio data sy’n aros yn eich adeilad, 
cyhyd â bod gennych reolau eraill digonol yn ymwneud â phwy all weld y 
wybodaeth ac i ba ddiben. Hyd yn oed pan fyddwch yn amgryptio data 
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personol, mae’n debyg y bydd angen i chi gymryd camau ychwanegol i 
gydymffurfio â gofynion diogelwch gwybodaeth y Ddeddf. Mae mwy o 
wybodaeth ynglŷn â chydymffurfio â’r gofynion hyn ym mhennod B7. 
 
Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn colli data personol? 
 
A1.34 Os, er gwaethaf yr holl fesurau diogelwch a gymerasoch i ddiogelu’r 
data personol a gedwir gennych, y bydd toriad yn y system ddiogelwch, mae’n 
bwysig delio gyda’r sefyllfa yn effeithiol. Gall y toriad yn digwydd yn sgil 
lladrad, ymosodiad bwriadol ar eich systemau, defnydd heb ganiatâd o ddata 
personol gan aelod o staff, colled ddamweiniol, neu fethiant gyda’r offer. Sut 
bynnag y bydd y sefyllfa yn codi, rhaid i chi ymateb a rheoli’r digwyddiad yn 
briodol. Bydd angen strategaeth arnoch i ddelio gyda’r sefyllfa, a dylai 
gynnwys: 
 

• cynllun adfer, gan gynnwys sut i gyfyngu’r difrod; 
 
• asesu’r peryglon cysylltiedig â’r sefyllfa; 
 
• rhoi gwybod i bobl a sefydliadau priodol fod y sefyllfa wedi codi; a 
 
• adolygu eich ymateb a diweddaru diogelwch eich gwybodaeth. 

 
A1.35 Mae mwy o wybodaeth am sut i ymateb i doriad yn y system 
ddiogelwch ym mhennod B7 ac yn ein “Canllawiau ar reoli toriad yn niogelwch 
gwybodaeth” mwy manwl ar ein gwefan. 
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A2 – Rôl Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth  
 
 
A2.1 Y Comisiynydd Gwybodaeth yw awdurdod annibynnol y DU sy’n cynnal 
hawliau gwybodaeth er lles y cyhoedd, gan hyrwyddo didwylledd gan gyrff 
cyhoeddus a phreifatrwydd data i unigolion. Mae gan y Comisiynydd 
Gwybodaeth gyfrifoldebau yn nhermau rhyddid gwybodaeth yn ogystal ag yn 
nhermau diogelu data. Fodd bynnag, gan fod y Canllaw hwn yn ymwneud â 
diogelu data yn unig, mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar yr hyn yr ydym yn 
ei wneud i hyrwyddo preifatrwydd data. 
 
A2.2 Mae gan rai o’r termau a ddefnyddir yn y bennod hon ystyr penodol yn 
y Ddeddf Diogelu Data, megis “data personol” a “prosesu”. Rydym yn 
defnyddio “sefydliad” a “chi” yn hytrach na “rheolydd data”, ac “unigolyn” yn 
hytrach na “gwrthrych y data” (y termau a ddefnyddir yn y Ddeddf). Esbonnir 
diffiniadau'r holl dermau hyn, ac unrhyw gysyniadau eraill yn y Ddeddf, ym 
mhennod A3. 
 
Yn fras – beth mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) 
yn ei wneud? 
 
A2.3 Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn gwneud y Comisiynydd Gwybodaeth yn 
gyfrifol: 
 

• am hyrwyddo arfer da wrth drin data personol, a rhoi cyngor a 
chyfarwyddyd ar ddiogelu data; 

 
• am gadw cofrestr o sefydliadau y mae’n rhaid iddynt roi gwybod 

iddo am eu gweithgareddau cysylltiedig â phrosesu gwybodaeth; 
 
• am helpu i ddatrys anghydfodau trwy benderfynu a yw’n debygol 

neu’n annhebygol bod sefydliad wedi cydymffurfio â’r Ddeddf wrth 
brosesu data personol; 

 
• am gymryd camau i orfodi cydymffurfiad â’r Ddeddf lle bo hynny’n 

berthnasol; ac 
 
• am ddwyn erlyniad am droseddau a gyflawnwyd o dan y Ddeddf 

(heblaw am yn yr Alban, lle mae’r Procuradur Ffisgal yn dwyn 
erlyniadau). 

 
 
Yn fwy manwl… 
 
Sut mae’r ICO yn hyrwyddo arferion da? 
 
A2.4 Mae gan y Comisiynydd Gwybodaeth ddyletswydd gyfreithiol i 
hyrwyddo arferion da ac i annog sefydliadau i’w dilyn. Mae hyn yn cynnwys 
(ond wedi ei gyfyngu i) hyrwyddo cydymffurfiad â’r Ddeddf Diogelu Data. Trwy 
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gynghori sefydliadau ynglŷn â materion yn ymwneud â diogelu data a allai fod 
yn anghyfarwydd neu’n gymhleth, gallwn sicrhau eu bod yn gwbl ymwybodol 
o’u cyfrifoldebau ac o effeithiau posib eu gweithgareddau ar unigolion. Trwy 
danategu cyngor o’r math hwn gyda chodau ymarfer a chyfarwyddyd arall, 
rydym hefyd yn bwriadu hyrwyddo arferion trin gwybodaeth da ymhlith nifer o 
sefydliadau. Ar y cyd â’n hymagwedd at orfodaeth (gweler paragraff A2.8 – 
A2.20), amcan cyffredinol ein gwaith hyrwyddo yw ei gwneud yn haws i 
sefydliadau sy’n ceisio trin data personol yn dda – ac yn anoddach i’r sawl 
sydd ddim. 
 
A2.5 Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod 
unigolion yn deall y ddeddf diogelu data a sut y mae o fudd iddynt. Rydym yn 
cynhyrchu cyfarwyddyd clir ac ymarferol fel bod unigolion yn ymwybodol o’u 
hawliau – yn ogystal â helpu sefydliadau i ddiogelu data yn gywir. Mae ein 
Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid hefyd yn cynnig cyswllt cychwynnol i bobl 
sydd angen cyngor neu sy’n dymuno gwneud cwyn. 
 
A2.6 Cewch restr o godau ymarfer ICO a chyfarwyddyd arall ar ein gwefan. 
 
A2.7 Rydym hefyd yn sicrhau bod diogelu data ar flaen meddyliau pobl wrth 
iddynt lunio polisïau newydd a dulliau newydd o weithio.  Rydym yn ceisio 
sicrhau bod deddfwriaeth a mentrau newydd yn cynnwys dull gweithredu sy’n 
ystyriol o breifatrwydd o’r dechrau trwy:  
 

• hyrwyddo amcanion diogelu data ac arferion da i fusnesau, 
llywodraeth, seneddwyr a llunwyr barnau; 

  
• symbylu ymchwil; ac  
 
• ymateb i ymgynghoriad. 

 
Sut y byddwn yn gorfodi’r Ddeddf Diogelu Data? 
 
Allwn ni ddyfarnu bod y Ddeddf wedi ei thorri? 
 
A2.8 Gall unrhyw un sy’n credu yr effeithir arnynt yn uniongyrchol gan 
brosesu data personol yn ofyn i ni asesu a yw’n debygol neu’n annhebygol 
bod prosesu o’r fath yn cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data. Gelwir hwn yn 
asesiad cydymffurfiaeth. Gwnawn asesiad os byddwn yn fodlon ynglŷn â 
hunaniaeth y person sy’n gwneud y cais, a bod gennym ni digon o wybodaeth 
i ganfod y prosesu. Mae gennym ddisgresiwn eang er mwyn penderfynu sut i 
wneud yr asesiad. Wrth benderfynu sut i ddelio â’r sefyllfa dyma rhai o’r 
pethau y gallem eu hystyried: 
 

• a yw’n ymddangos fod y cais yn codi mater o sylwedd; 
 
• unrhyw oedi gormodol wrth wneud y cais; ac 
 
• a oes gan y person sy’n gwneud y cais yr hawl i wneud cais 

gwrthrych am wybodaeth. 
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A2.9 Os bydd ein hasesiad yn dyfarnu ei bod yn debygol bod sefydliad wedi 
methu â chydymffurfio â’r Ddeddf (neu yn dal i fethu â gwneud hynny), efallai 
y byddwn yn gofyn i’r sefydliad gymryd camau i gydymffurfio â’r egwyddorion 
diogelu data. Lle bo’n briodol, efallai y byddwn yn gorfodi sefydliad i wneud 
hynny (gweler paragraffau A2.11 – A2.14). Fodd bynnag, nid oes gennym ni’r 
grym i ddyfarnu iawndal i unigolion – dim ond y llysoedd all wneud hynny 
(gweler pennod C1f). 
 
A2.10 Rydym wedi cyhoeddi cyfarwyddyd ar ein gwefan ar “Pryd i gwyno a 
sut”. Mae hwn yn rhoi gwybod i unigolion sut i fynegi cwyn i ni, a sut i ofyn inni 
wneud asesiad cydymffurfiaeth. 
 
Beth yw hysbysiad gorfodaeth? 
 
A2.11 Gallwn gyflwyno hysbysiad gorfodaeth os byddwn yn ei hystyried yn 
briodol gwneud hynny ac os yw’r Comisiynydd Gwybodaeth yn fodlon bod y 
sefydliad wedi methu (neu yn dal i fethu) cydymffurfio ag unrhyw un o’r 
egwyddorion diogelu data. Wrth benderfynu a fyddwn yn gwneud hyn, rhaid i 
ni ystyried a yw’r methiant i gydymffurfio wedi achosi, neu yn debygol o 
achosi, niwed neu drallod i unrhyw un. 
 
A2.12 Gallai hysbysiad gorfodaeth ofyn bod sefydliad: 
 

• yn cymryd (neu’n peidio â chymryd) camau penodol i gydymffurfio 
â’r egwyddor neu’r egwyddorion dan sylw; neu  

 
• i’r un pwrpas, yn peidio â phrosesu unrhyw ddata personol (neu 

ddata personol o fath penodol), naill ai o gwbl, neu i bwrpas 
penodol, neu mewn modd penodol. 

 
A2.13 Mae gennym ni hefyd y grym i gyflwyno hysbysiad gwybodaeth pan 
fydd arnom angen gwybodaeth i benderfynu a yw sefydliad wedi cydymffurfio, 
neu yn cydymffurfio, â’r egwyddorion diogelu data ai peidio. Mae hwn yn 
hysbysiad sy’n gofyn i sefydliad ddarparu’r wybodaeth y gofynnir amdani o 
fewn y cyfnod a nodir yn yr hysbysiad. Gallwn hefyd gyflwyno hysbysiad 
gwybodaeth mewn ymateb i gais am asesiad cydymffurfiad. 
 
A2.14 Mae methu â chydymffurfio â hysbysiad gorfodaeth neu hysbysiad 
gwybodaeth yn drosedd gyfreithiol. Fodd bynnag, gall person sy’n derbyn 
hysbysiad fel hyn apelio yn ei erbyn i’r Tribiwnlys Gwybodaeth. 
 
Allwn ni orfodi cosbau am doriadau i’r Ddeddf? 
 
A2.15 Mae gennym ni rym statudol i orfodi cosb ariannol ar sefydliad os bydd 
y Comisiynydd Gwybodaeth yn fodlon: 
 

• bod toriad difrifol wedi bod gan y sefydliad o un neu ragor o’r 
egwyddorion diogelu data; a 
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• bod y toriad yn debygol o achosi niwed neu drallod sylweddol. 
 
A2.16 Mae’r grym i orfodi cosb ariannol yn berthnasol dim ond os: 
 

• oedd y toriad yn fwriadol; neu 
 
• oedd y sefydliad yn gwybod (neu os dylai’r sefydliad fod wedi 

gwybod) fod perygl o doriad oedd yn debygol o achosi niwed neu 
drallod sylweddol, ond eu bod wedi methu â chymryd camau 
rhesymol i’w atal. 

 
A2.17 Ni fydd y yma’n weithredol nes i ni gael cyfarwyddyd cyhoeddedig ar y 
ffordd y bydd yn cael ei ddefnyddio. Y bwriad yw y bydd cosbau ariannol yn 
cael eu gorfodi mewn achosion lle trinnir data personol yn anystyriol neu 
mewn modd sydd yn fwriadol yn torri’r egwyddorion diogelu data. 
 
Oes gennym ni’r grym i archwilio ac arolygu? 
 
A2.18 Mae gennym ni’r grym i gynnal asesiad neu “archwiliad” o ddull 
sefydliad o brosesu o ddata personol er mwyn pennu a yw’r prosesu yn dilyn 
arferion da. Ar ôl archwiliad byddwn yn hysbysu’r sefydliad o’n casgliadau.  
 
A2.19 Ar hyn o bryd, dim ond gyda chaniatâd y sefydliad dan sylw y gallwn 
gynnal archwiliad. Fodd bynnag, mae Mesur gerbron y Senedd ar hyn o bryd 
a fyddai’n rhoi’r grym i’r Comisiynydd Gwybodaeth gyflwyno “hysbysiadau 
asesiad”. Byddai hysbysiad asesiad yn ein galluogi i arolygu adran o’r 
llywodraeth neu sefydliad o ddisgrifiad dynodedig i bennu a yw’n cydymffurfio 
ag egwyddorion diogelu data. Ni fyddai angen caniatâd y sefydliad i wneud 
hynny. 
 
Beth am bwerau chwilio a mynediad? 
 
A2.20 Cawn wneud cais i farnwr cylchdaith, neu siryf yn yr Alban, am warant i 
fynd i mewn i ac archwilio adeilad ac i feddiannu tystiolaeth lle bo sail resymol 
i amau naill ai achos o dorri egwyddorion diogelu data neu fod trosedd o dan 
y Ddeddf wedi ei chyflawni, neu yn cael ei chyflawni. Mae’r grym hwn yn 
berthnasol i unrhyw adeilad lle byddwn yn amau bod tystiolaeth. Byddwn yn 
rhoi saith diwrnod o rybudd i breswylydd yr adeilad bod arnom angen 
mynediad i’r adeilad, cyn gwneud cais am y warant, oni bai bod yr achos yn 
un brys neu os byddai rhoi rhybudd yn groes i’r diben o gael mynediad. Mae’n 
drosedd i berson ein hatal yn fwriadol rhag cyflawni gwarant neu i fethu â rhoi, 
heb esgus rhesymol, unrhyw gymorth sydd ei angen arnom. 
 
Pa bryd mae torri’r Ddeddf Diogelu Data yn drosedd? 
 
A2.21 Mae rhai troseddau cyfreithiol wedi cael eu nodi yn y bennod yma’n 
barod, ond nid yw pob toriad o’r Ddeddf yn drosedd. Yn benodol, nid yw 
methu â chydymffurfio ag egwyddorion diogelu data, ar ei ben ei hun, yn 
drosedd gyfreithiol. Mae’n bosib bydd methiant o’r fath yn dal i achosi 
problemau i’r sefydliad dan sylw – er enghraifft, efallai bydd y sefydliad yn 
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wynebu cais am iawndal oddi wrth unigolion sydd wedi dioddef niwed neu 
drallod neu yn derbyn hysbysiad o gosb ariannol oddi wrth y Comisiynydd 
Gwybodaeth. 
 
A2.22 Gellir profi rhan fwyaf y troseddau a grëwyd gan y Ddeddf gerbron llys 
yr ynadon neu Lys y Goron. Yn yr Alban, gellir eu profi yn Llys y Siryf neu’r 
Prif Ynadlys. Fel arfer, caiff erlyniadau o dan y Ddeddf eu dwyn gan y 
Comisiynydd Gwybodaeth. Yn yr Alban cânt eu dwyn gan y Procuradur 
Ffisgal. Mae person sy’n cael ei ganfod euog yn atebol, os caiff yr achos ei 
glywed gan ynadon neu siryf, i dalu dirwy o ddim mwy na £5,000 neu, os cânt 
eu heuogfarnu yn Llys y Goron neu yn y Prif Ynadlys, i ddirwy ddiderfyn. 
 
A2.23 Os bydd cwmni neu gorfforaeth arall yn cyflawni trosedd gyfreithiol o 
dan y Ddeddf, gall unrhyw gyfarwyddwr, rheolwr, ysgrifennydd neu swyddog 
tebyg neu rywun a ddynodir i weithredu mewn unrhyw swyddogaeth debyg 
fod yn euog o’r drosedd yn bersonol, yn ogystal â’r corff corfforedig, os: 
 

• cafodd y drosedd ei chyflawni gyda’i ganiatâd neu oddefiad; neu  
 
• os gellir profi bod y drosedd yn deillio o esgeulustod ar eu rhan.  

 
A2.24 Yn ogystal â hyn, lle rheolir materion y corff corfforedig gan ei aelodau, 
gall unrhyw aelod sy’n gwneud swyddogaethau rheoli fel pe byddent yn 
gyfarwyddwr hefyd fod yn euog o drosedd sy’n ganlyniad o’u gweithrediadau 
neu esgeulustra. 
 
A2.25 Ymhlith y troseddau cyfreithiol a grëwyd gan y Ddeddf mae: 
 

• cael, datgelu neu dderbyn datgeliad o ddata personol mewn modd 
anghyfreithlon; 

 
• gwerthu, neu gynnig gwerthu, data personol sydd wedi ei 

feddiannu’n anghyfreithlon; 
 
• prosesu data personol heb roi gwybod i’r Comisiynydd Gwybodaeth 

(ac unrhyw droseddau yn ymwneud â hysbysiad); 
 
• methu â chydymffurfio â hysbysiad gorfodaeth neu hysbysiad 

gwybodaeth, neu wneud datganiad ffug yn fwriadol neu’n anystyriol 
yn unol â hysbysiad gwybodaeth; 

 
• rhwystro, neu fethu â rhoi cymorth rhesymol i weithrediad gwarant 

chwilio; 
 
• gofyn i rywun, er enghraifft yn ystod y broses recriwtio, i ddefnyddio 

eu hawliau gwrthrych gwybodaeth i ddarparu gwybodaeth benodol 
(megis cofnod o’u heuogfarnau troseddol), y byddai’r person fyddai 
ei eisiau ddim yn cael ei gweld fel arall. Nid yw’r drosedd yma, a 
elwir yn “gwrthrych gwybodaeth gorfodol”, mewn grym eto; a 
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• datgeliad  anghyfreithlon gwybodaeth benodol gan y Comisiynydd 
Gwybodaeth, ei staff neu asiantaethau. 

 
Beth yw ein cyfrifoldebau rhyngwladol? 
 
A2.26 Mae gennym ni ddyletswydd i gydweithredu gyda phartneriaid 
Ewropeaidd a phartneriaid rhyngwladol eraill, gan gynnwys y Comisiwn 
Ewropeaidd ac awdurdodau diogelu data eraill. Mae’r cydweithrediad hwn yn 
cynnwys:  
 

• rhannu gwybodaeth ac arferion da;  
 
• helpu gyda chwynion, ymchwiliad a gorfodaeth; a  
 
• gweithio gyda’i gilydd i wella dealltwriaeth o’r gyfraith diogelu data, 

a chynhyrchu safleoedd a chyfarwyddyd cyffredin lle bo’n briodol ac 
yn angenrheidiol.  

 
A2.27 Yn yr UE, rydym yn cydweithredu dros bob ardal, gan gynnwys 
gweithgareddau yn ymwneud â’r farchnad fewnol; cyfiawnder, rhyddid a 
diogelwch; a chydweithrediad cyfreithiol a gyda’r heddlu. 
 
A2.28 Rydym yn gweithio gyda grwpiau sefydlwyd o dan ddeddfwriaeth yn 
ogystal â gyda grwpiau a mentrau yr ydym ni’n eu harchwilio, neu gydag eraill 
sy’n gweithio i hyrwyddo a gwella’r fframwaith diogelu data a’i chymhwysiad 
dros y byd. Gan na rwystrir llif gwybodaeth a rhannu data gan ffiniau 
daearyddol a lleoliadau, mae angen gweld y fframwaith diogelu data mewn 
cyd-destun byd-eang a gweithio gyda fframweithiau a grwpiau eraill dros y 
byd i sefydlu cytundeb a dealltwriaeth er mwyn i ni allu parhau i gynnal 
hawliau a dyletswyddau’r ddeddfwriaeth.  
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A3 - Diffiniadau allweddol yn y Ddeddf Diogelu 
Data 
A3.1 Yn y Canllaw hwn rydym wedi ceisio , cyn belled ag y bo’n bosibl, i 
osgoi defnyddio termau technegol. Er hyn, mewn rhai achosion bydd angen i 
chi ystyried ystyr term perthnasol a ddiffinnir er mwyn penderfynu a yw’r 
Ddeddf Diogelu Data yn gymwys a sut. Yn y bennod hon amlinellir diffiniadau 
allweddol y Ddeddf, esbonnir eu hystyr a dangosir sut y byddant yn aml yn 
cysylltu â’i gilydd. 
 

 
 

 

Dangosir dyfyniadau o’r Ddeddf Diogelu Data fel hyn yn y Canllaw 

Pa fath o wybodaeth gaiff ei diogelu gan y Ddeddf Diogelu Data? 
 
A3.2 Mae’r Ddeddf yn rheoli’r defnydd o “ddata personol”. I ddeall beth mae 
data personol yn ei olygu, yn gyntaf rhaid inni edrych ar sut mae’r Ddeddf yn 
diffinio’r gair “data”. 

 

Data means information which – 
 

(a) is being processed by means of equipment operating 
automatically in response to instructions given for that purpose, 
 
(b) is recorded with the intention that it should be processed by 
means of such equipment, 
 
(c) is recorded as part of a relevant filing system or with the intention 
that it should form part of a relevant filing system,  
 
(d) does not fall within paragraph (a), (b) or (c) but forms part of an 
accessible record as defined by section 68, or 
 
(e) is recorded information held by a public authority and does not 
fall within any of paragraphs (a) to (d). 

A3.3 Mae paragraffau (a) a (b) yn mynegi’n glir bod gwybodaeth ar 
gyfrifiadur, neu y bwriedir ei gadw ar gyfrifiadur, yn ddata. Felly mae data 
hefyd yn wybodaeth a gofnodir ar bapur os bwriedir ei roi ar gyfrifiadur. 
 
A3.4 Diffinnir system ffeilio berthnasol (y cyfeirir ati ym mharagraff (c) y 
diffiniad) yn y Ddeddf fel:  
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 A3.5 Nid yw hwn yn ddiffiniad hawdd. Ein barn yw bod hwn wedi ei fwriadu i 
ddelio â chofnodion nad ydynt yn awtomataidd sydd wedi eu strwythuro mewn 
modd sy’n caniatáu mynediad rhwyd i wybodaeth am unigolion. Fel rheol 
gyffredinol, ystyriwn fod system ffeilio berthnasol yn bodoli lle caiff cofnodion 
yn ymwneud ag unigolion (megis cofnodion personél) eu cadw mewn modd 
digon systematig a threfnus i alluogi mynediad rhwydd i wybodaeth benodol 
am yr unigolion hynny. Am ragor o gyfarwyddyd edrychwch ar “Cwestiynau 
Cyffredin am systemau ffeilio perthnasol 
<http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/data_protection/detailed_spe
cialist_guides/technical_guidance_note_faqs_relevant_filing_systems.pdf>” ar 
ein gwefan.  

any set of information relating to individuals to the extent that, although the 
information is not processed by means of equipment operating 
automatically in response to instructions given for that purpose, the set is 
structured, either by reference to individuals or by reference to criteria 
relating to individuals, in such a way that specific information relating to a 
particular individual is readily accessible. 

 
A3.6 Mae cofnod hygyrch (cyfeirir at hwn ym mharagraff (d) o’r diffiniad) yn 
golygu:  
 

• cofnod iechyd sy’n cynnwys gwybodaeth am iechyd neu gyflwr 
corfforol neu feddyliol unigolyn, wedi ei wneud gan neu ar ran 
gweithiwr iechyd proffesiynol (term arall a ddiffinnir yn y Ddeddf) 
mewn cysylltiad â gofal am yr unigolyn hwnnw; 

 
• cofnod addysg sy’n cynnwys gwybodaeth am ddisgybl, sy’n cael ei 

gadw gan awdurdod addysg lleol neu ysgol arbennig (gweler 
Atodlen 11 y Ddeddf am fanylion llawn); neu 

 
• gofnod cyhoeddus hygyrch sy’n cynnwys gwybodaeth a gedwir gan 

awdurdod lleol i ddibenion gwasanaethau tai neu wasanaethau 
cymdeithasol (gweler Atodiad 12 am fanylion llawn). 

 
A3.7 Cafodd cofnodion hygyrch eu cynnwys yn y diffiniad o “ddata” gan nad 
oedd hawliau mynediad i wybodaeth oedd eisoes yn bod wedi eu cyfyngu i 
gofnodion a brosesir yn awtomatig, nag i gofnodion a gedwir mewn systemau 
nad ydynt yn awtomataidd sy’n perthyn o fewn diffiniad o “systemau ffeilio 
perthnasol”. Felly, i ddiogelu’r holl hawliau mynediad cynharach, mae’r 
diffiniad o “ddata” yn cynnwys pob categori hygyrch hyd yn oed os nad ydynt 
yn perthyn yng nghategorïau (a), (b), neu (c).  
 
A3.8 Gyda Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 crëwyd categori newydd o 
ddata oedd yn ehangu’r diffiniad o “ddata” yn y Ddeddf Diogelu Data i 
gynnwys unrhyw wybodaeth a gedwir gan awdurdod cyhoeddus na fyddai fel 
arall yn cael ei gynnwys yn y diffiniad. Pan fo gwybodaeth y gofynnir amdani o 
dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn cynnwys gwybodaeth am unigolion y 
gellir eu hadnabod, rhaid i awdurdodau cyhoeddus ystyried a fyddai ei datgelu 
yn torri’r Ddeddf Diogelu Data. Mae’r categori newydd o ddata (sy’n cael ei 
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alw’n aml yn “data categori (e)”) wedi’i gynllunio i sicrhau, cyn cyhoeddi 
unrhyw wybodaeth bersonol o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, bod 
awdurdodau cyhoeddus yn ystyried a fyddai hyn yn deg. Mae prosesu data 
categori (e) wedi ei eithrio o ran fwyaf yr hawliau a’r dyletswyddau a grëwyd 
gan y Ddeddf Diogelu Data. 
 
A3.9 Gallwch gael mwy o fanylion ar “Nodyn cyfarwyddyd technegol – Beth 
yw data?” ar ein gwefan. 
 
Beth yw data personol? 

 

Personal data means data which relate to a living individual who can be 
identified – 
 

(a) from those data, or 
 
(b) from those data and other information which is in the possession 
of, or is likely to come into the possession of, the data controller,  

 
and includes any expression of opinion about the individual and any 
indication of the intentions of the data controller or any other person in 
respect of the individual. 

A3.10 Mae’n bwysig nodi, lle mae’r gallu i adnabod unigolyn yn dibynnu’n 
rhannol ar y data a gedwir ac yn rhannol ar wybodaeth arall (nid data o 
angenrheidrwydd), y bydd y data a gedwir yn dal i fod yn “ddata personol”. 
 

Enghraifft  
Mae sefydliad yn cadw data ar microfiche. Nid yw’r 
cofnodion microfiche yn adnabod unigolion gydag enw, 
ond maent yn cynnwys cyfeirnod unigryw y gellir ei 
gydweddu â system mynegai cerdyn i adnabod yr 
unigolion dan sylw. Data personol yw’r wybodaeth a 
gedwir ar y cofnodion microfiche. 

 
A3.11 Mae’r diffiniad hefyd yn cynnwys yn benodol farn am yr unigolyn, neu 
am yr hyn a fwriedir ar ei gyfer.  
 

Enghraifft  
Bydd asesiad neu farn rheolwr o berfformiad gweithiwr 
yn ystod y cyfnod prawf cychwynnol, os caiff ei gadw fel 
data, yn cyfrif fel data personol am yr unigolyn hwnnw. 
Yn debyg, os bydd rheolwr yn nodi bod rhaid i weithiwr 
wneud hyfforddiant adferol, bydd y nodyn, os caiff ei 
gadw fel data, yn ddata personol. 

 
A3.12 Rydym wedi cynhyrchu “Canllaw cyfeirio cyflym – Beth yw data 
personol?” a cheir mwy o fanylion yn “Nodyn cyfarwyddyd technegol ar bennu 
beth yw data personol” ar ein gwefan. 
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Sensitive personal data means personal data consisting of information as 
to - 
 

(a) the racial or ethnic origin of the data subject, 
 
(b) his political opinions, 
 
(c ) his religious beliefs or other beliefs of a similar nature,  
 
(d) whether he is a member of a trade union (within the meaning of 
the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992), 
 
(e) his physical or mental health or condition, 
 
(f) his sexual life, 
 
(g) the commission or alleged commission by him of any offence, or 
 
(h) any proceedings for any offence committed or alleged to have 
been committed by him, the disposal of such proceedings or the 
sentence of any court in such proceedings. 

 A3.13 Y dybiaeth yw, oherwydd y gallai gwybodaeth am y materion hyn gael 
ei defnyddio mewn modd gwahaniaethol, a'i bod yn debygol o fod o natur 
breifat, bod rhaid iddi gael ei thrin gyda mwy o ofal na data personol arall. Yn 
benodol, os ydych yn prosesu data personol sensitif rhaid i chi fodloni un neu 
ragor o’r amodau prosesu sy’n berthnasol i ddata o’r fath, yn ogystal ag un o’r 
amodau cyffredinol sy’n berthnasol ym mhob achos (gweler pennod B9). Mae 
natur y data hefyd yn ffactor wrth benderfynu pa ddiogelwch sy’n briodol. 
 
A3.14 Mae categorïau data personol sensitif yn eang iawn felly, er enghraifft, 
caiff gwybodaeth am rywun sydd wedi torri ei goes ei nodi fel data personol 
sensitif, er bod gwybodaeth fel hyn yn weddol ddidaro ac yn amlwg i unrhyw 
un sy’n gweld yr unigolyn dan sylw gyda choes mewn plastr ac ar faglau. Yn 
amlwg, mae manylion am iechyd meddyliol unigolyn, er enghraifft, yn llawer 
mwy “sensitif” yn gyffredinol na’i fod wedi torri ei goes.  
 
A3.15 Mae nifer o unigolion yn dewis gwneud eu teyrngarwch gwleidyddol yn 
gyhoeddus, er enghraifft trwy wisgo bathodynnau neu rosenni neu trwy roi 
sticer ar eu ffenest. Mae amod wrth brosesu data personol sensitif sy’n 
cynnwys gwybodaeth a wneir yn gyhoeddus gan yr unigolion dan sylw (gweler 
paragraff B9.12). 
 
A3.16 Yn aml gellir dod i gasgliad ynglŷn â chrefydd neu ethnigrwydd, neu’r 
ddau, gydag amrywiol raddau o sicrwydd oddi wrth wisg neu enw. Er 
enghraifft, cysylltir nifer o gyfenwau gydag ethnigrwydd neu grefydd benodol, 
neu’r ddau, a gallai ddynodi crefydd neu ethnigrwydd yr unigolion dan sylw. 
Fodd bynnag, byddai’n afresymol trin pob enw fel hyn fel “data personol 
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sensitif”, a byddai’n golygu bod rhaid ichi fodloni amod ar gyfer prosesu data 
personol sensitif er mwyn cadw enwau o’r fath ar gronfeydd data cwsmeriaid. 
Er hynny, os byddwch yn prosesu enwau fel hyn yn benodol oherwydd eu bod 
yn dynodi ethnigrwydd neu grefydd, er enghraifft i ddanfon deunydd 
marchnata ar gyfer nwyddau neu wasanaethau wedi eu targedu at unigolion 
o’r ethnigrwydd neu’r grefydd honno, yna rydych yn prosesu data personol 
sensitif. Mewn unrhyw sefyllfa, rhaid i chi gymryd gofal wrth wneud tybiaethau 
am unigolion oherwydd gallech fod yn casglu data personol anghywir. 
 
Pa weithgareddau y mae’r Ddeddf Diogelu Data yn eu diogelu? 
 
A3.17 Mae’r Ddeddf yn rheoli “prosesu” data personol. 
 

 

Processing, in relation to information or data, means obtaining, recording 
or holding the information or data or carrying out any operation or set of 
operations on the information or data, including – 
 

(a) organisation, adaptation or alteration of the information or data, 
 
(b) retrieval, consultation or use of the information or data, 
 
(c) disclosure of the information or data by transmission, 
dissemination or otherwise making available, or 
 
(d) alignment, combination, blocking, erasure or destruction of the 
information or data. 

 A3.18 Mae’r diffiniad o brosesu yn eang iawn ac mae’n anodd meddwl am 
unrhyw beth y gallai sefydliad ei wneud gyda data nad ydyw'n brosesu. 
 
Pwy sydd gan hawliau a chyfrifoldebau o dan y Ddeddf Diogelu Data? 
 
A3.19 Mae’r Canllaw hwn yn disgrifio sut mae’r Ddeddf yn diogelu hawliau’r 
unigolion mae’r data amdanynt (gwrthrychau’r data), yn bennaf trwy roi 
dyletswyddau i’r sawl sy’n penderfynu sut a pham mae data o’r fath yn cael ei 
phrosesu (rheolwyr data). Yn gyffredinol byddwn yn defnyddio’r termau 
“sefydliad” a “chi” yn hytrach na “rheolydd data”, ac “unigolyn” yn hytrach na 
“gwrthrych y data”.  
 
A3.20 Fodd bynnag, mae’n bwysig deall:  
 

• ystyr y termau hyn a’u harwyddocâd; a’r  
 
• gwahaniaeth rhwng rheolydd data a phrosesydd data, oherwydd 

cânt eu trin yn wahanol yn y Ddeddf. 
 

Data subject means an individual who is the subject of personal data.  
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A3.21 Mewn geiriau eraill, gwrthrych y data yw’r unigolyn y mae’r data 
personol amdano. Nid yw’r Ddeddf yn cyfri unigolyn sydd wedi marw neu 
unigolyn na ellir ei adnabod na gwahaniaethu rhyngddo ag unigolyn arall fel 
gwrthrych data. 

 
A3.22 Rhaid i reolydd data fod yn “berson” a gydnabyddir o fewn y gyfraith, 
felly gallant fod:  
 

• yn unigolion; 
 
• yn sefydliadau; ac yn 
 
• gyrff eraill corfforedig ac anghorfforedig o bobl.  

 
A3.23 Mae rheolwyr data fel arfer yn sefydliadau, ond gallant fod yn unigolion, 
er enghraifft ymgynghorwyr hunangyflogedig. Hyd yn oed os bydd unigolyn yn 
cael cyfrifoldeb dros ddiogelu data mewn sefydliad, byddant yn gweithredu ar 
ran y sefydliad, a’r sefydliad yw’r rheolydd data. 
 
A3.24 Mewn perthynas â rheolwyr data, defnyddir y term ar y cyd pan fydd 
dau berson neu ragor (fel arfer sefydliadau) yn gweithredu gyda’i gilydd i 
benderfynu ar bwrpas a dull unrhyw brosesu data. Mae’r term cyffredin yn 
gymwys pan fydd dau berson neu ragor yn rhannu cronfa o ddata personol  a 
brosesir ganddynt yn annibynnol. 
 

Enghraifft  
Gweithredir rhwydwaith o gamerâu teledu cylch cyfyng 
yng nghanol tref ar y cyd rhwng cyngor lleol a’r heddlu. 
Mae’r ddau yn penderfynu sut y caiff y system deledu 
cylch cyfyng ei weithredu ac ar bwrpas y delweddau a 
geir. Mae’r cyngor a’r heddlu yn rheolwyr data ar y cyd 
mewn perthynas â’r data personol a brosesir wrth 
weithredu’r system. 

 
Enghraifft  
Mae adran o’r llywodraeth yn sefydlu cronfa ddata o 
wybodaeth am bob plentyn yn y wlad. Mae’n gwneud 
hyn mewn partneriaeth â chynghorau lleol. Mae pob 
cyngor yn darparu data personol am blant yn ei ardal, ac 
yn gyfrifol am gywirdeb y data a ddarperir. Caiff hefyd 
weld data personol a ddarparwyd gan gynghorau eraill 
(a rhaid cydymffurfio ag egwyddorion diogelu data wrth 
ddefnyddio’r data hwnnw). Mae adran y llywodraeth a’r 

Data controller means … a person who (either alone or jointly or in 
common with other persons) determines the purposes for which and the 
manner in which any personal data are, or are to be, processed. 
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cynghorau yn rheolwyr data cyffredin mewn perthynas 
â’r data personol yn y gronfa ddata. 

 
A3.25 Rhaid i reolwyr data sicrhau bod unrhyw brosesu data personol y 
maent yn gyfrifol amdano yn cydymffurfio â’r Ddeddf.  Gall methu gwneud 
hynny arwain at gamau gorfodaeth, hyd yn oed erlyniad, a cheisiadau am 
iawndal oddi wrth unigolion.  

 

Data processor, in relation to personal data, means any person (other 
than an employee of the data controller) who processes the data on behalf 
of the data controller.  

 
Enghraifft  
Mae cwmni cyfleustodau yn cyflogi cwmni sy’n 
gweithredu canolfannau galwadau i ddarparu nifer o’i 
swyddogaethau gwasanaethau cwsmeriaid ar ei ran. 
Mae staff y ganolfan alwadau yn gallu gweld cofnodion 
cwsmeriaid er mwyn darparu’r gwasanaethau hwnnw 
ond dim ond i ddibenion penodol y gallant ddefnyddio’r 
wybodaeth y maent yn eu cynnwys ac yn unol â 
threfniadau cytundebol llym. Y cwmni cyfleustodau yw’r 
rheolydd data o hyd. Prosesydd data yw’r cwmni sy’n 
gweithredu’r ganolfan alwadau.  

 
A3.26 Nid yw prosesyddion data yn uniongyrchol atebol i’r Ddeddf. Fodd 
bynnag, bydd mwyafrif y prosesyddion data, os nad pob un, yn rheolwyr data 
hefyd ar gyfer y prosesu maent yn eu gwneud ar gyfer eu dibenion 
gweinyddol eu hunain, megis gweinyddiaeth gweithwyr neu werthiannau.  
 

Enghraifft  
Mae sefydliad yn cyflogi cwmni sy’n darparu 
gwasanaethau busnes i weinyddu cyflogres ei weithwyr. 
Mae’r sefydliad hefyd yn cyflogi cwmni marchnata i 
wneud arolwg boddhad gyda’i gwsmeriaid presennol. 
Bydd y cwmni gwasanaethau busnes angen 
gwybodaeth am weithwyr y sefydliad, a bydd y cwmni 
marchnata angen gwybodaeth am y cwsmeriaid. Bydd y 
ddau gwmni yn prosesu’r wybodaeth ar ran y sefydliad, 
felly mae’r ddau yn brosesyddion data. Fodd bynnag, 
byddant hefyd yn prosesu data personol am eu 
gweithwyr ac felly, mewn perthynas â’r data personol 
hwnnw, byddant hefyd yn rheolwyr data. 

 
A3.27 Mae rheolwyr data yn parhau i fod yn gyfrifol am sicrhau bod y 
prosesu’n cydymffurfio â’r Ddeddf, boed hwy’n gwneud hynny’n fewnol neu’n 
cyflogi prosesydd data. Lle mae swyddogaethau a chyfrifoldebau yn aneglur, 
bydd angen eu hegluro er mwyn sicrhau bod data personol yn cael ei brosesu 
yn unol ag egwyddorion diogelu data. Am y rhesymau hyn dylai sefydliadau 
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ddewis prosesyddion data yn ofalus a gweithredu dulliau effeithiol o fonitro, 
adolygu ac archwilio eu systemau prosesu. Rydym wedi cyhoeddi nodyn 
arferion da ar “Cyflenwyr allanol: canllaw i fusnesau bach a chanolig” ar ein 
gwefan, sy’n rhoi mwy o gyngor ar ddefnyddio prosesyddion data. 
 
Pwy sy’n pennu “pwrpas a dull” y prosesu? 
 
A3.28 Mae person yn rheolydd data dim ond os bydd, ar ei ben ei hun neu 
gydag eraill, yn “pennu’r pwrpasau ar gyfer prosesu unrhyw ddata personol yn 
ogystal â’r dull y caiff ei wneud”. Yn ei hanfod, mae hyn yn golygu mai’r 
rheolydd data yw’r person sy’n penderfynu sut a pham y mae data personol 
yn cael ei brosesu. Fodd bynnag, rydym o’r farn nad yw bod ag ychydig o 
ddisgresiwn ynglŷn â manylion bychan gweithredu prosesu data (h.y. y dull o 
brosesu) yn gwneud person yn rheolydd data. 
 

Enghraifft  
Mae adran o’r llywodraeth yn penderfynu helpu pobl 
mewn tlodi tanwydd (y pwrpas eang). Mae hefyd yn 
penderfynu defnyddio cofnodion budd-daliadau, sy’n 
amlwg yn ddata personol, i ganfod pwy y bydd yn eu 
targedu (yn ddadleuol, y dull eang). Yna mae’n 
comisiynu cwmni o’r sector preifat i wneud gwaith 
cydweddu penodol gyda meini prawf clir, ond mae’n 
gadael i’r cwmni ddefnyddio ychydig o ddisgresiwn wrth 
benderfynu sut y byddant yn gwneud hyn (e.e. pa 
feddalwedd i’w ddefnyddio). Yn yr enghraifft hon, yr 
adran yw’r rheolydd data a’r cwmni yw’r prosesydd data, 
er mai hwy sy’n penderfynu ar fanylion y dull prosesu. 

 
A3.29 Felly, wrth benderfynu pwy yw’r rheolydd data, rydym yn rhoi’r pwyslais 
mwyaf ar bwrpas – gan nodi penderfyniad pwy i gyflawni pwrpas “busnes” 
sydd wedi arwain at brosesu data personol. 
 
Beth am brosesu sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith? 
 
A3.30 Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn dweud: 

 

Where personal data are processed only for purposes for which they are 
required by or under any enactment to be processed, the person on whom 
the obligation to process the data is imposed by or under that enactment is 
for the purposes of this Act the data controller. 

 A3.31 Ein barn ni yw bod y ddarpariaeth hon yn briodol lle bynnag mae 
dyletswydd statudol sy’n cynnwys cyhoeddi neu ddefnyddio data personol. 
Nid ydym yn credu y dylai gael ei ddehongli’n fwy cul - megis bod yn briodol 
lle bo dyletswydd statudol glir i brosesu data personol - gan nad yw 
rhwymedigaethau a orfodir gan ddeddfwriaeth ar wahân i’r Ddeddf Diogelu 
Data fel arfer yn cyfeirio at brosesu data personol. 
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A3.32 Felly, os bydd cyflawni dyletswydd gyfreithiol o angenrheidrwydd yn 
cynnwys prosesu data personol, y person sy’n prosesu data o’r fath fydd y 
rheolwr data a hwy fydd yn gyfrifol yn ôl y gyfraith am sicrhau bod y prosesu’n 
cydymffurfio â’r Ddeddf.  
 

Enghraifft  
Yn ôl y gyfraith mae gofyn i Swyddog Cofrestru 
Etholiadol lunio, cynnal a chyhoeddi’r gofrestr etholiadol. 
Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn egluro mai’r Swyddog 
Cofrestru Etholiadol yw’r rheolwyr data ar gyfer y 
wybodaeth ar y gofrestr etholiadol. 

 
A3.33 Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os mai rhan anochel, yn hytrach 
na’r brif ran, o berfformio’r ddyletswydd gyfreithiol yw prosesu data personol. 
Os bydd perfformio dyletswydd gyfreithiol, naill ai’n uniongyrchol neu’n 
anuniongyrchol, yn cynnwys prosesu data personol, y sefydliad sydd dan 
ddyletswydd yw’r rheolydd data mewn perthynas â phrosesu data o’r fath. 
 
A3.34 Weithiau, bydd gan sefydliad ddyletswydd sy’n gofyn prosesu data 
personol, ond bydd yn dirprwyo ei berfformiad i berson arall. Yn yr 
amgylchiadau hyn y person gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros gyflawni’r 
pwrpas, neu dros berfformio’r swyddogaeth, sydd yn ysgwyddo cyfrifoldebau’r 
rheolwr data. Rydym yn rhoi’r pwyslais mwyaf ar bwrpas yn hytrach nag ar y 
dull o brosesu – canfod penderfyniad pwy i gyflawni pwrpas busnes (neu i 
gyflawni swyddogaeth statudol) arweiniodd at brosesu data personol. 
 

Enghraifft  
Mae adran o’r llywodraeth sy’n gyfrifol am dalu budd-
daliadau i unigolion yn dechrau cytundeb gyda chwmni 
preifat i weinyddu’r budd-daliadau. Y cwestiwn yw os 
mai adran y llywodraeth sy’n parhau yn rheolydd data ar 
gyfer prosesu data personol ar fudd-daliadau, er 
gwaethaf y cyfrifoldeb a roddwyd i’r cwmni i benderfynu 
sut i wneud hyn ar lefel ymarferol. Adran y llywodraeth 
sy’n parhau i fod yn gyfrifol am weinyddu darpariaeth y 
budd-daliadau yn gyffredinol, felly'r adran sy’n parhau yn 
rheolydd data. 

 
Am ba hyd y mae hawliau a chyfrifoldebau diogelu data yn para? 
 
A3.35 Mae eich dyletswyddau yn ôl y Ddeddf yn berthnasol trwy gydol y 
cyfnod y byddwch yn prosesu data personol - yn ogystal â hawliau’r unigolion 
mewn perthynas â’r data personol hwnnw. Felly rhaid i chi gydymffurfio â’r 
Ddeddf o’r funud yr ydych yn cael y data nes y bydd y data wedi cael ei 
ddychwelyd, ei ddileu neu ei ddinistrio. Mae’ch dyletswyddau’n ymestyn i sut y 
cewch wared â data personol pan nad oes angen i chi ei gadw  - rhaid i chi 
gael gwared â’r data yn ddiogel ac mewn modd sydd ddim yn rhagfarnu lles yr 
unigolion cysylltiedig. 
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A3.36 Nid yw newidiadau yn amgylchiadau sefydliad yn lleihau hawliau 
unigolion yn ôl y Ddeddf. Hyd yn oed os bydd sefydliad yn mynd allan o 
fusnes, mae gan unigolion yr hawl i ddisgwyl bydd eu data personol yn cael ei 
drin yn unol â’r egwyddorion ar ddiogelu data o hyd. Fodd bynnag, efallai y 
bydd y cyfrifoldeb am sicrhau bod hyn yn digwydd yn cael ei drosglwyddo i 
unigolyn arall, yn dibynnu ar yr amgylchiadau. 
 

Enghraifft  
Gweithredir asiantaeth deithio mewn partneriaeth rhwng 
Mr A a Mr B. O ganlyniad i ddirywiad mewn busnes, 
mae’r asiantaeth deithio yn rhoi’r gorau i fasnachu yn 
sydyn. Mae’r adeilad yn cael ei gloi ac mae’r 
cyfrifiaduron (sy’n cynnwys gwybodaeth am gwsmeriaid) 
yn aros yn segur. Mae Mr A a Mr B yn parhau i fod yn 
gyfrifol am sicrhau bod data personol y cwsmeriaid yn 
aros yn ddiogel a bod beth bynnag sy’n digwydd i’r data 
yn cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data. Mae’r 
ddyletswydd hwn yn parhau hyd yn oed os diddymir y 
bartneriaeth. 

 
Enghraifft  
Mae masnachwr ar y stryd fawr (sy’n gweithredu fel 
cwmni cyfyngedig) yn mynd i ddwylo gweinyddwyr. Mae 
rheolaeth dros asedau’r cwmni - gan gynnwys cronfa 
ddata helaeth o gwsmeriaid - yn pasio o fwrdd y 
cyfarwyddwyr i’r gweinyddwyr, sy’n penderfynu gwerthu 
rhai o’r asedau. Oherwydd mai’r gweinyddwyr sydd 
bellach yn rheoli pwrpas y gronfa ddata a’r dull y’i 
defnyddir, maent yn dod yn rheolwyr data yn nhermau'r 
data personol y mae’n ei gynnwys. Rhaid i’r 
gweinyddwyr gydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data 
mewn perthynas ag unrhyw bosibilrwydd o werthu’r 
gronfa ddata o gwsmeriaid. 

 
Beth yw’r diffiniadau allweddol eraill yn y Ddeddf Diogelu Data? 
 
A3.37 Diffinnir mwyafrif y cysyniadau a eglurir uchod yn adran 1 y Ddeddf 
Diogelu Data. Fodd bynnag, mae diffiniadau pwysig eraill. Yn benodol, mae 
adran 70 yn esbonio diffiniadau ychwanegol ac mae adran 71 yn rhestru 
darpariaethau sy’n diffinio neu’n esbonio ymadroddion a ddefnyddir yn y 
Ddeddf. Mae’r isod yn rhestr o rai o’r termau diffiniedig eraill a ddefnyddir yn y 
Ddeddf.   
 
A3.38 Data anghywir: Mae’r Ddeddf yn datgan:  
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A3.39 Efallai nad yw data personol yn anghywir os yw’n cynrychioli barn 
ffyddlon rhywun am unigolyn, hyd yn oed os profir bod y farn yn anghywir (er 
enghraifft, barn feddygol doctor ynglŷn â chyflwr unigolyn). Yn y sefyllfaoedd 
hyn, ni fyddai angen “cywiro’r” data, ond efallai byddai rhaid i’r rheolwr data 
ychwanegu nodyn yn dweud bod gwrthrych y data yn anghytuno gyda’r farn. 

For the purposes of this Act data are inaccurate if they are incorrect or 
misleading as to any matter of fact.  

 

Recipient, in relation to personal data, means any person to whom the 
data are disclosed, including any person (such as an employee or agent of 
the data controller, a data processor or an employee or agent of a data 
processor) to whom they are disclosed in the course of processing the data 
for the data controller, but does not include any person to whom disclosure 
is or may be made as a result of, or with a view to, a particular inquiry by or 
on behalf of that person made in the exercise of any power conferred by 
law. 

 A3.40 Mae’r Ddeddf yn darparu bod rhaid i hysbysiad o brosesu'r rheolwr 
data gynnwys “disgrifiad o unrhyw dderbynnydd neu dderbynyddion y mae’r 
rheolwr data yn bwriadu, neu’n dymuno, datgelu’r data iddynt”. Felly rhaid i 
reolwyr data ddarparu disgrifiad o dderbynyddion posib, gan gynnwys 
gweithwyr, asiantau a phrosesyddion data, yn hytrach na rhestr benodol o’r 
gwir dderbynyddion. 
 
A3.41 Mae’r Ddeddf hefyd yn darparu bod gan unigolyn sy’n gwneud cais 
gwrthrych am wybodaeth yr hawl i gael disgrifiad o’r derbynyddion neu’r 
grwpiau o dderbynyddion y bydd, neu y gall, y wybodaeth [y data personol] 
gael ei ddatgelu iddynt. Mae hyn er mwyn i unigolion gael gwell dealltwriaeth 
o’r hyn sy’n cael ei wneud gyda’u data personol. Fodd bynnag, mae’r diffiniad 
o “derbynnydd” yn mynd ymlaen i ddweud, yn ei hanfod, nad oes angen enwi 
pobl fel derbynyddion am fod gwybodaeth yn cael ei ddatgelu iddynt fel rhan o 
ymchwiliad y mae ganddynt rym cyfreithiol i’w wneud. Mae hyn er mwyn atal 
cyfaddawdu ymchwiliad swyddogol os bydd unigolyn sy’n gwneud cais 
gwrthrych am wybodaeth yn derbyn gwybodaeth bod ymchwiliad wedi 
dechrau neu ar fin dechrau – megis ymchwiliad gan yr heddlu, y tollau neu 
safonau masnach. 

 

Third party, in relation to personal data, means any person other than – 
 

(a) the data subject, 
 
(b) the data controller, or 
 
(c) any data processor or other person authorised to process data 
for the data controller or processor. 

 A3.42 Ystyr arferol y term “trydydd parti” yw rhywun ar wahân i’r ddau brif 
barti, er enghraifft rhywun ar wahân i’r gŵr a’r wraig mewn achosion ysgariad. 
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Mewn perthynas â diogelu data, y prif reswm am y diffiniad penodol hwn yw er 
mwyn sicrhau nad yw person megis y prosesydd data, sydd felly yn ymddwyn 
fel y rheolydd data, yn cael ei ystyried fel trydydd parti.  
 
A3.43 Er bod gweithiwr y rheolydd data y datgelir gwybodaeth iddo yn 
“dderbynnydd”, fel arfer ni fyddant yn “drydydd parti”. Mae hyn oherwydd bod 
y gweithiwr yn gweithredu yn rhinwedd eu swydd fel arfer, ac felly yn 
gweithredu ar ran y rheolydd data. Os bydd gweithiwr y rheolydd data yn 
derbyn data personol gan ei gyflogwr y tu allan i natur arferol y gyflogaeth, 
bydd y gweithiwr yn drydydd parti mewn perthynas â’u cyflogwr.  
 

Enghraifft  
Gallai rheolydd data ddewis datgelu data personol i un 
o’i weithwyr (Tom) sy’n ymwneud ag un o’r gweithwyr 
eraill (Dick), i Tom ei ddefnyddio fel tystiolaeth mewn 
camau cyfreithiol posib (heb unrhyw gysylltiad â 
chyflogaeth Tom). Yn y sefyllfa yma, nid yw Tom yn 
derbyn y wybodaeth fel rhan o’i gyflogaeth gyda’r 
rheolydd data, felly mae’n drydydd parti. 

 
A3.44 Defnyddir y term “trydydd parti” yn y Ddeddf Diogelu Data mewn 
perthynas â chywirdeb; â “phrosesu teg”; ac mewn dau o’r amodau ar gyfer 
prosesu. Er na ddefnyddir y term “trydydd parti” yn narpariaeth y Ddeddf 
ynglŷn â mynediad at wybodaeth, eglurwn (ym mharagraffau C1.a.29 – 
C1.a.32) beth i’w wneud pan fydd cais gwrthrych am wybodaeth yn cynnwys 
data personol am unigolyn arall. 
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Egwyddorion Diogelu Data 
 
 
Mae Atodlen 1 y Ddeddf Diogelu Data yn rhestru’r egwyddorion diogelu  
data fel â ganlyn: 

 

1. Personal data shall be processed fairly and lawfully and, in 
particular, shall not be processed unless – 

 
 (a) at least one of the conditions in Schedule 2 is met, and 
 

(b) in the case of sensitive personal data, at least one of the 
conditions in Schedule 3 is also met. 

 
2. Personal data shall be obtained only for one or more specified and 

lawful purposes, and shall not be further processed in any manner 
incompatible with that purpose or those purposes. 

 
3. Personal data shall be adequate, relevant and not excessive in 

relation to the purpose or purposes for which they are processed. 
 
4. Personal data shall be accurate and, where necessary, kept up to 

date. 
 
5. Personal data processed for any purpose or purposes shall not be 

kept for longer than is necessary for that purpose or those purposes. 
 
6. Personal data shall be processed in accordance with the rights of 

data subjects under this Act. 
 
7. Appropriate technical and organisational measures shall be taken 

against unauthorised or unlawful processing of personal data and 
against accidental loss or destruction of, or damage to, personal 
data. 

 
8. Personal data shall not be transferred to a country or territory 

outside the European Economic Area unless that country or territory 
ensures an adequate level of protection for the rights and freedoms 
of data subjects in relation to the processing of personal data. 

Mae’r Rhan hon o’r Canllaw yn edrych ar yr egwyddorion diogelu data yn fwy 
manwl ac yn esbonio beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn cydymffurfio â 
nhw. 
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B1 – Egwyddor 1: prosesu data personol yn 
deg ac yn gyfreithlon 
 
 
B1.1 Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn gofyn eich bod yn prosesu data 
personol yn deg ac yn gyfreithlon. Mae’r bennod hon yn esbonio sut i 
gydymffurfio â’r gofyniad hwn ac yn rhoi esiamplau o arferion da wrth drin 
data personol. 
 
B1.2 Amlinellir y gofyniad i brosesu data personol yn deg ac yn gyfreithlon 
yn yr egwyddor gyntaf ar ddiogelu data a dyma yw un o wyth egwyddor sydd 
wrth wraidd diogelu data. Prif bwrpas yr egwyddorion hyn yw diogelu budd yr 
unigolion y mae eu data personol yn cael ei brosesu. Maent yn gymwys i 
bopeth a wneir gyda data personol, ar wahân i le mae gennych hawl i eithriad 
(gweler pennod C2).  
 
B1.3 Felly'r peth allweddol i gydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data yw dilyn yr 
wyth egwyddor diogelu data. 
 
B1.4 Mae penodau hwyrach y Rhan yma o’r Canllaw yn ymdrin â’r 
egwyddorion eraill ar ddiogelu data yn fwy manwl. 
 
B1.5 Mae gan rai o’r termau a ddefnyddir yn y bennod hon ystyr penodol yn 
y Ddeddf Diogelu Data, megis “data personol” a “phrosesu”.  Rydym yn 
defnyddio “sefydliad” a “chi” yn hytrach na “rheolydd data”, ac “unigolyn” yn 
hytrach na “gwrthrych y data” (y termau a ddefnyddir yn y Ddeddf). Diffinnir yr 
holl dermau hyn, ynghyd â chysyniadau allweddol eraill y Ddeddf, ym 
mhennod A3. 
 
Yn fras - beth mae’r Ddeddf Diogelu Data yn dweud ynglŷn â 
thrin data personol yn deg ac yn gyfreithlon? 
 
B1.6 Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn dweud: 

 

Personal data shall be processed fairly and lawfully and, in particular, shall 
not be processed unless - 
 

(a) at least one of the conditions in Schedule 2 is met, and 
 
(b) in the case of sensitive personal data, at least one of the 

conditions in Schedule 3 is also met. 

B1.7 Dyma egwyddor gyntaf diogelu data. Mewn gwirionedd, mae hyn yn 
golygu bod rhaid i chi gael/wneud y canlynol: 
 

• rhesymau cyfreithlon dros gasglu a defnyddio’r data personol; 
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• peidio â defnyddio’r data mewn ffyrdd fydd yn cael effaith anffafriol 
digyfiawnhad ar yr unigolion dan sylw; 

 
• bod yn dryloyw ynglŷn â’r modd yr ydych yn bwriadu defnyddio’r 

data, a rhoi hysbysiadau preifatrwydd perthnasol i unigolion wrth i 
chi gasglu eu data personol; 

 
• drin data personol pobl dim ond mewn ffyrdd y byddent yn ei 

ddisgwyl yn rhesymol; a 
 
• Sicrhau nad ydych yn gwneud unrhyw beth anghyfreithlon gyda’r 

data  
 
Yn fwy manwl… 
 
Beth yw’r “amodau ar gyfer prosesu”? 
 
B1.8 Gelwir yr amodau a amlinellir yn Atodlenni 2 a 3 yn y Ddeddf Diogelu 
Data (cyfeirir atynt ym mharagraff B1.6) yn “amodau ar gyfer prosesu”. Rhaid i 
sefydliadau sy’n prosesu data personol allu bodloni un neu ragor o’r amodau 
hyn. Ni fydd hyn, ar ei ben ei hun, yn sicrhau bod y prosesu yn deg ac yn 
gyfreithlon – rhaid edrych ar degwch a chyfreithlondeb ar wahân.  
 
B1.9 Mae’r amodau ar gyfer prosesu yn fwy manwl pan fydd y data personol 
yn sensitif, megis gwybodaeth am iechyd neu gofnod troseddol unigolyn. 
 
B1.10 Gallwch weld rhestr o’r amodau ar gyfer prosesu ym mhennod B9, 
gydag esboniad o’u hystyr yn ymarferol. 
 
Beth a olygir gan brosesu teg? 
 
B1.11 Yn anad dim, rhaid i brosesu data personol fod yn deg, yn ogystal â 
bodloni’r amodau perthnasol ar gyfer prosesu. Yn fras mae “prosesu” yn 
golygu casglu, defnyddio, datgelu, cadw neu gael gwared â data personol, ac 
os bydd unrhyw agwedd o’r prosesu yn annheg, bydd egwyddor gyntaf 
diogelu data yn cael ei thorri - hyd yn oed os gallwch ddangos eich bod wedi 
cyflawni un neu ragor o’r amodau ar gyfer prosesu. 
 
B1.12 Yn gyffredinol mae tegwch yn gofyn eich bod yn dryloyw - yn glir ac yn 
ddidwyll gydag unigolion ynglŷn â’r modd y bydd eu gwybodaeth yn cael ei 
defnyddio. Mae tryloywder yn bwysig bob amser, ond yn arbennig o bwysig 
pan fydd gan unigolion ddewis ynglŷn â dechrau perthynas gyda chi ai peidio. 
Os bydd unigolion yn gwybod o’r cychwyn i ba ddiben y defnyddir eu 
gwybodaeth, gallant wneud penderfyniad gwybodus ynglŷn â dechrau 
perthynas, neu o bosibl geisio ail-drafod termau’r berthynas honno . Mae 
asesu os bydd gwybodaeth yn cael ei phrosesu’n deg yn dibynnu’n rhannol ar 
sut caiff ei chasglu. Yn benodol, os caiff unrhyw un ei dwyllo neu ei 
gamarwain pan mae’r wybodaeth yn cael ei chasglu, mae’n annhebygol o fod 
yn deg  
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B1.13 Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn dweud y dylid trin gwybodaeth fel 
gwybodaeth sydd wedi casglu’n deg os caiff ei darparu gan berson gyda hawl 
cyfreithiol, neu sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, i’w darparu.  
 

Enghraifft  
Mae’r awdurdodau treth yn casglu data personol yn 
gyfreithlon os byddant yn ei chael gan gyflogwr sydd dan 
ddyletswydd gyfreithiol i ddarparu manylion ar gyflog 
gweithiwr, boed y gweithiwr yn caniatáu hyn, neu’n 
ymwybodol o hyn, ai peidio. 

 
B1.14 Fodd bynnag, er mwyn asesu a yw data personol yn cael ei drin yn deg 
ai peidio, rhaid i chi ystyried yn fwy cyffredinol sut mae’n effeithio ar les y bobl 
gysylltiedig – fel grŵp neu’n unigol. Os bydd y wybodaeth wedi ei chael a’i 
defnyddio’n deg mewn perthynas â mwyafrif y bobl y mae’n ymwneud â hwy, 
ond yn annheg mewn perthynas ag un unigolyn, bydd egwyddor gyntaf 
diogelu data yn cael ei thorri. 
 
B1.15 Gall data personol weithiau ei ddefnyddio mewn modd sy’n achosi 
niwed i (effeithio yn anffafriol ar) unigolyn heb fod o reidrwydd yn annheg. Yr 
hyn sy’n bwysig yw a ellir cyfiawnhau’r niwed ai peidio.  
 

Enghraifft 
Pan gesglir data personol i asesu atebolrwydd treth neu i 
gyflwyno dirwy am dorri cyfyngiad cyflymder, mae’r 
wybodaeth yn cael ei defnyddio mewn modd allai achosi 
niwed i’r unigolion cysylltiedig, ond nid yw’r defnydd 
cywir o ddata personol i’r dibenion hyn yn annheg. 

 
B1.16 Mae rhai sefydliadau yn rhannu data personol gyda sefydliadau eraill. 
Er enghraifft, efallai bydd elusennau sy’n gweithio yn yr un maes yn dymuno 
defnyddio neu rannu gwybodaeth am gefnogwyr i alluogi rhestrau postio 
cyfatebol. Mae rhai cwmnïau hyd yn oed yn masnachu data personol, ac yn 
gwerthu neu rentu’r wybodaeth. Rhaid trin yr unigolion cysylltiedig yn deg o 
hyd. Dylid rhoi gwybod iddynt y geill eu gwybodaeth gael ei rhannu, er mwyn 
iddynt gael dewis cychwyn perthynas gyda’r sefydliad sy’n ei rannu neu 
beidio. 
 
B1.17 Mae pam a sut y cesglir data personol yn berthnasol wrth asesu 
tegwch. Mae tegwch yn gofyn eich bod yn: 
 

• agored ac yn onest ynglŷn â phwy ydych; 
 
• dweud wrth bobl sut yr ydych yn bwriadu defnyddio’r data personol 

yr ydych yn ei gasglu amdanynt (oni bai bod hyn yn amlwg); 
 
• trin y data personol mewn ffyrdd y byddech yn ei ddisgwyl yn 

rhesymol yn unig; ac 
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• yn anad dim, peidio â defnyddio’r wybodaeth mewn ffyrdd allai gael 
effaith negyddol arnynt yn anghyfiawnadwy. 

 
A yw’n bosib defnyddio neu ddatgelu data personol i ddiben newydd? 
 
B1.18 Mae’n dibynnu a fyddai’n deg gwneud hynny ai peidio. Dylech esbonio 
pam fod arnoch  eisiau defnyddio data personol unigolyn o’r dechrau, yn 
seiliedig ar eich amcanion ar yr adeg yr ydych yn ei gasglu. Os byddwch, 
mewn amser, yn dyfeisio dulliau newydd o ddefnyddio’r wybodaeth yma, 
efallai yn sgil newidiadau mewn technoleg, gallwch ddefnyddio’r data personol 
hwnnw ar gyfer y diben newydd os ydyw’n deg gwneud hynny.  
 

Enghraifft  
Mae rhai cwsmeriaid wedi bod yn prynu gan werthwr 
llyfrau a recordiau trwy’r post am nifer o flynyddoedd ac 
mae’r gwerthwr wedi bod yn danfon catalogau o lyfrau a 
recordiau iddynt yn rheolaidd. Ar ôl tipyn dechreuodd y 
cwmni werthu tapiau clywedol, CDs a DVDs hefyd.  
Mae’n debyg ei bod hi’n deg cychwyn danfon catalogau 
yn hysbysebu DVDs i gwsmeriaid presennol, na fyddant 
yn synnu o weld fod y cwmni yn amrywiaethu. Fodd 
bynnag, mae cwsmeriaid yn llai tebygol o’i ystyried yn 
rhesymol os bydd y cwmni yn defnyddio’r diddordebau a 
ddangoswyd yn sgil eu pryniannau i hyrwyddo gwyliau 
thematig cwmni arall (er enghraifft, gwyliau yn Salzburg i 
bobl sy’n hoff o’r opera). Mae rhoi manylion cwsmeriaid 
a’u diddordebau i gwmnïau eraill er mwyn marchnata yn 
debygol o fod yn annheg oni bai eu bod wedi cytuno i 
hyn. 

 
Enghraifft  
Mae banc yn cofnodi gwybodaeth am rai o’r unigolion 
sydd yn rhandaliad o’i dalwyr cyfrifau corfforaethol. 
Mae’n casglu ac yn dal y wybodaeth yma i gydymffurfio 
â’i ddyletswyddau yn ôl rheoliadau gwrth-0wyngalchu 
arian. Oni bai bod y banc wedi cael caniatâd o flaen llaw, 
byddai’n annheg defnyddio’r wybodaeth yma i ddanfon 
deunydd marchnata i’r unigolion dan sylw yn eu 
gwahodd i agor cyfrif personol gyda’r banc. 

 
B1.19 Wrth i chi ddatblygu’r nwyddau a’r gwasanaethau yr ydych yn eu 
cynnig, dylech ystyried a yw eich cwsmeriaid yn debygol o ddisgwyl yn 
rhesymol y byddwch yn defnyddio eu data personol i gynnig y nwyddau hyn 
iddynt. Os nad ydych yn sicr ynglŷn â hyn, dylech esbonio eich amcanion ac, 
a dweud y lleiaf, roi cyfle i’ch cwsmeriaid cyfredol ddewis peidio cael eu 
cynnwys. Os ydych yn bwriadu gwneud newid sylweddol, megis cynnig 
datgelu gwybodaeth am gwsmeriaid i eraill, bydd angen i chi gael caniatâd 
eich cwsmeriaid fel arfer. 
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A yw’n dderbyniol, mewn unrhyw achos, datgelu data personol i 
sefydliadau er mwyn iddynt ei ddefnyddio ar gyfer eu dibenion eu 
hunain? 
 
B1.20 Mae’n dibynnu. Efallai y byddwch yn derbyn cais gan drydydd parti yn 
gofyn am ddata personol am un o’ch gweithwyr neu gwsmeriaid. Er enghraifft, 
efallai bydd yr heddlu eisiau gwybodaeth mewn perthynas ag ymchwiliad, neu 
efallai bydd unigolyn eisiau gwybodaeth ynglŷn â chymryd camau cyfreithiol. 
Mewn achosion fel hyn, gallwch ddewis datgelu’r wybodaeth os boddlonir yr 
amodau’r eithriad priodol (gweler pennod C2). 
 
B1.21 Oni bai fod un o’r eithriadau penodol yn gymwys, dylai unigolion allu 
dewis yn gyffredinol os bydd eu data personol yn cael ei ddatgelu i sefydliad 
arall neu beidio. Os na wnaethoch sicrhau bod eich bwriad i ddatgelu 
gwybodaeth yn y modd hwn yn hollol glir o’r cychwyn, ar adeg pan allai’r 
unigolion fod wedi dewis peidio â pharhau gyda’r berthynas fusnes, bydd 
arnoch angen cael caniatâd yr unigolyn cyn gwneud datgeliadau o’r fath fel 
arfer. 
 
B1.22 Ni ddylai penderfyniad i rannu data personol gyda sefydliad arall 
effeithio ar eich dyletswydd i drin unigolion yn deg. Felly cyn rhannu data 
personol, dylech ystyried yn ofalus beth fydd y derbynnydd yn ei wneud gyda’r 
data, a beth yw’r effaith tebygol ar unigolion. Mae’n arfer da cael sicrwydd o 
hyn, er enghraifft ar ffurf cytundeb ysgrifenedig. 
 
Beth am ddatgeliadau sydd er lles yr unigolyn dan sylw? 
 
B1.23 Mewn rhai achosion gellid cyfiawnhau datgeliadau i sefydliad arall os 
bydd er lles unigolyn ond lle nad oes yr un o’r eithriadau statudol yn gymwys.  
 

Enghraifft  
Mae cynrychiolydd o gwmni cyfleustodau yn galw i 
mewn i adeilad i dorri’r cyflenwad trydan neu nwy. Mae’n 
gweld bod byrgleriaeth wedi bod yn yr adeilad a’i fod heb 
ei gloi. Mae perchennog y tŷ allan (a ni ellir cysylltu ag 
ef). Mae’r dyn felly yn galw’r heddlu. Mae hyn yn debygol 
o gynnwys datgelu’r ffaith bod cyflenwad trydan neu 
nwy'r tŷ yn cael ei dorri am beidio â thalu biliau. Mewn 
sefyllfaoedd fel hyn, mae’n rhesymol tybio, hyd yn oed 
os bydd perchennog y tŷ yn teimlo cywilydd bod eraill yn 
gwybod nad yw wedi talu’r biliau, y bydd yn pryderu am 
y fyrgleriaeth ac am ddiogelwch yr adeilad. 

 
B1.24 Fodd bynnag, mae amgylchiadau fel hyn yn eithriadol ac yn codi dim 
ond pan fydd gennych resymau da dros gredu y gellir cyfiawnhau datgeliad. 
Nid yw’n dderbyniol ceisio cyfiawnhau datgelu gwybodaeth am gwsmeriaid 
heb ganiatâd i sefydliad arall i ddibenion marchnata ar sail ei fod yn 
niddordebau’r cwsmeriaid i dderbyn cynigion defnyddiol.  
 
Beth am “hysbysiadau preifatrwydd”? 
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B1.25 Nid yw’r Ddeddf Diogelu Data yn diffinio prosesu teg. Ond mae’n 
dweud, oni bai bod eithriad perthnasol yn gymwys, mai dim ond os bydd 
gwybodaeth benodol yn cael ei rhoi i’r unigolyn neu’r unigolion dan sylw y 
bydd data personol yn cael ei brosesu’n deg. Mae’n glir bod y gyfraith yn rhoi 
ychydig o ddisgresiwn i sefydliadau ar sut y byddant  yn darparu gwybodaeth 
ar brosesu teg – yn amrywio o gyfathrebu gweithredol i gael y wybodaeth ar 
gael yn rhwydd.  
 
B1.26 Yn aml gelwir y datganiad llafar neu ysgrifenedig a roddir i unigolion 
pan gesglir gwybodaeth amdanynt yn “hysbysiad prosesu teg”, er mae ein 
cyfarwyddyd diweddar yn defnyddio “hysbysiad preifatrwydd”. Fodd bynnag, 
mae’n debyg y byddai’n ddefnyddiol osgoi defnyddio iaith dechnegol o gwbl. 
Mae rhai o’r hysbysiadau mwyaf hygyrch i’r cyhoedd yn defnyddio 
brawddegau megis “sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth”. 
 
B1.27 Yn gyffredinol, dylai hysbysiad preifatrwydd nodi: 
 

• pwy ydych ac, os nad ydych wedi eich lleoli yn y DU, pwy yw eich 
cynrychiolydd enwebedig  yn y DU; 

 
• y diben neu’r dibenion yr ydych yn bwriadu prosesu’r wybodaeth ar 

eu cyfer; ac 
 
• unrhyw wybodaeth ychwanegol y mae angen i chi ei rhoi i unigolion 

(dan yr amgylchiadau) i’ch galluogi i brosesu’r wybodaeth yn deg  
 

B1.28 Mae’r olaf o’r gofynion hyn yn amwys. Fodd bynnag, oherwydd bod y 
Ddeddf Diogelu Data yn cynnwys pob math o brosesu, mae’n anodd bod yn 
rhagnodol. Wrth benderfynu a ddylech chi roi unrhyw wybodaeth er lles 
tegwch, rhaid i chi ystyried natur y data personol a beth mae’r unigolion 
cysylltiedig yn debygol o’i ddisgwyl. Er enghraifft, os ydych chi’n bwriadu 
datgelu gwybodaeth i sefydliad arall, mae tegwch yn gofyn eich bod yn dweud 
wrth yr unigolion dan sylw oni bai eu bod yn disgwyl datgeliadau o’r fath. 
Mae’n arfer da hefyd dweud wrth bobl sut gallant weld y wybodaeth yr ydych 
yn ei chadw amdanynt, oherwydd gallai hyn eu helpu i ganfod gwallau neu 
esgeulustod yn eu cofnodion.   
 
B1.29 Wrth benderfynu sut i ddrafftio a chyfathrebu hysbysiad preifatrwydd, 
ceisiwch roi eich hun yn sefyllfa’r bobl yr ydych yn casglu gwybodaeth oddi 
wrthynt. Gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi’ch hun: 

 
• a ydynt yn gwybod yn barod pwy sy’n casglu’r wybodaeth ac i beth 

y bydd yn cael ei defnyddio? 
 
• a oes yna unrhyw beth y byddant yn ei gael yn dwyllodrus, yn 

gamarweiniol, yn annisgwyl neu’n annerbyniol?  
 
• a yw goblygiadau darparu’r wybodaeth, neu beidio â’i ddarparu, yn 

glir iddynt?  
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B1.30 Rydym wedi cyhoeddi “Cod Ymarfer ar Hysbysiadau Preifatrwydd 
<http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/data_protection/detailed_spe
cialist_guides/privacy_notices_cop_final.pdf>” i helpu sefydliadau ddrafftio 
hysbysiadau preifatrwydd clir ac i sicrhau eu bod yn casglu gwybodaeth am 
bobl yn deg ac yn dryloyw. Mae’r Cod yn esbonio bod y ddyletswydd i roi 
hysbysiad preifatrwydd gryfaf pan mae’r wybodaeth yn debygol o gael ei 
defnyddio mewn modd annisgwyl, annerbyniol neu ddadleuol, neu pan fo’r 
wybodaeth yn gyfrinachol neu’n arbennig o sensitif. Mae hefyd yn nodi nad 
oes pwynt dweud yr hyn sy’n amlwg wrth bobl pan mae’n glir i ba ddiben y 
defnyddir eu gwybodaeth. 
 

Enghraifft  
Pan fydd unigolyn yn cychwyn ar gytundeb ffôn symudol, 
maent yn gwybod bydd y cwmni ffôn symudol yn cadw ei 
enw a’i gyfeiriad i ddiben bilio. Nid oes angen egluro hyn 
yn fanwl. Fodd bynnag, os bydd y cwmni eisiau 
defnyddio’r wybodaeth i ddiben arall, i alluogi cwmni y 
maent yn gweithio’n agos ag ef i wneud cynigion gwyliau 
o bosib, yna ni fyddai hyn yn amlwg i’r cwsmer unigol a 
dylid esbonio hyn iddynt. 

 
Beth a olygir gan “cyfreithlon”? 
 
B1.31 Mae hwn yn derm arall nad yw’r Ddeddf Diogelu Data yn ei ddiffinio. 
Fodd bynnag, mae “cyfreithlon” yn cyfeirio at gyfraith statud a’r gyfraith 
gyffredin, boed yn droseddol neu’n sifil. Gall gweithred anghyfreithlon gael ei 
chyflawni gan sefydliad yn y sector cyhoeddus neu’r sector preifat. 
 
B1.32 Os bydd prosesu data personol yn cynnwys cyflawni trosedd gyfreithiol, 
mae’n amlwg bod y prosesu yn erbyn y gyfraith. Fodd bynnag, gall y prosesu 
hefyd fod yn erbyn y gyfraith os bydd y weithred yn arwain at: 
 

• dorri dyletswydd i barchu cyfrinachedd. Gellir dyletswydd o’r fath fod 
wedi ei nodi, neu gall fod wedi ei awgrymu yng nghynnwys y 
wybodaeth neu am i’r wybodaeth gael ei chasglu mewn 
amgylchiadau lle disgwylir cyfrinachedd – gwybodaeth feddygol neu 
fancio, er enghraifft; 

 
• eich sefydliad yn mynd y tu hwn i’w hawl cyfreithiol neu’n 

defnyddio’r hawl hwn yn amhriodol; 
 
• trosedd yn ymwneud â hawlfraint; 
 
• torri contract cytundebol y gellir ei orfodi; 
 
• torri deddfwriaeth neu reoliadau penodol i’r diwydiant; 
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• torri Deddf Hawliau Dynol 1998. Mae’r Ddeddf yn gweithredu’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol sydd, ymhlith pethau 
eraill, yn rhoi’r hawl i unigolion gael parch mewn perthynas â’u 
bywyd preifat a theuluol, eu cartref a’u gohebiaeth. 

 
B1.33 Fodd bynnag, er bod prosesu data personol sy’n mynd yn erbyn 
hawlfraint (er enghraifft) yn cynnwys prosesu anghyfreithlon, nid yw hyn yn 
golygu bydd yr ICO yn erlid honiadau o dorri hawlfraint (nag unrhyw ddeddf 
arall) oherwydd byddai hyn yn mynd ymhellach na chwmpas y Ddeddf Diogelu 
Data. Mae nifer o adrannau’r gyfraith yn gymhleth ac nid yw’r ICO, ac ni ellir 
disgwyl iddynt fod, yn arbenigwyr ar bob un ohonynt, a ni ellir disgwyl iddynt 
fod. 
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B2 - Egwyddor 2: prosesu data personol am 
resymau penodol 
 
 
B2.1 Mae penodau eraill yn y Canllaw hwn yn esbonio mai dim ond os oes 
gennych sylfaen gyfreithiol i brosesu data personol y cewch wneud hynny 
(gweler pennod B9), a bod rhaid i unrhyw brosesu fod yn deg ac yn gyfreithlon 
(gweler pennod B1). Mae’r bennod hon yn esbonio gofyniad ychwanegol y 
Ddeddf Diogelu Data eich bod yn nodi’r diben neu’r dibenion yr ydych yn 
casglu data personol ar eu cyfer, a bod rhaid i unrhyw beth a wnewch â’r data 
gyd-fynd â hyn (neu, fel y noda’r Ddeddf Diogelu Data, ni ddylai fod yn 
anghytûn â hynny mewn unrhyw fodd.)  
 
B2.2 Mae gan rai o’r termau a ddefnyddir yn y bennod hon ystyr penodol yn 
y Ddeddf Diogelu Data, megis “data personol” a “phrosesu”.  Rydym yn 
defnyddio “sefydliad” a “chi” yn hytrach na “rheolydd data”, ac “unigolyn” yn 
hytrach na “gwrthrych y data” (y termau a ddefnyddir yn y Ddeddf). Diffinnir yr 
holl dermau hyn, ynghyd â chysyniadau allweddol eraill y Ddeddf, ym 
mhennod A3. 
 
Yn fras - beth mae’r Ddeddf Diogelu Data yn ei ddweud am 
nodi dibenion prosesu data personol? 
 
B2.3 Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn dweud: 

 

Personal data shall be obtained only for one or more specified and lawful 
purposes, and shall not be further processed in any manner incompatible 
with that purpose or those purposes. 

B2.4 Mae’r gofyniad hwn (yr ail egwyddor diogelu data) yn ceisio sicrhau 
bod sefydliadau yn agored ynglŷn â’u rhesymau dros gasglu data personol, a 
bod yr hyn y maent yn ei wneud gyda’r wybodaeth yn cyd-fynd â disgwyliadau 
rhesymol yr unigolion dan sylw.  
 
B2.5 Mae cysylltiadau clir gydag egwyddorion eraill diogelu data – yn 
benodol yr egwyddor gyntaf, sy’n gofyn bod data personol yn cael ei 
brosesu’n deg ac yn gyfreithlon. Os byddwch yn casglu data personol i ddiben 
anghyfreithlon, er enghraifft, byddwch yn torri egwyddor gynaf diogelu data a’r 
egwyddor hon (gweler paragraffau B1.31 – B1.33). Fodd bynnag, os byddwch 
yn cydymffurfio â’ch goblygiadau yn ôl egwyddorion eraill diogelu data, rydych 
hefyd yn debygol o gydymffurfio â’r egwyddor hon, neu o leiaf ni fyddwch yn 
gwneud unrhyw beth sy’n achosi niwed i unigolion. 
 
B2.6 Yn ymarferol, mae ail egwyddor diogelu data yn golygu bod rhaid i chi: 
 

• fod yn glir o’r dechrau ynglŷn â pham eich bod yn casglu data 
personol a’r hyn yr ydych yn bwriadu ei wneud gyda’r data; 
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• cydymffurfio â gofynion prosesu teg y Ddeddf - gan gynnwys y 
ddyletswydd i roi hysbysiadau preifatrwydd i unigolion pan fyddwch  
yn casglu data personol ganddynt; 

 
• cydymffurfio â ‘r hyn y mae’r Ddeddf yn ei ddweud ynglŷn â rhoi 

gwybod i’r Comisiynydd Gwybodaeth (gweler paragraffau A1.6 – 
A1.12); a 

 
• sicrhau, os byddwch yn dymuno defnyddio neu ddatgelu’r data 

personol i unrhyw ddiben sy’n ychwanegol at neu’n wahanol i’r 
diben a nodwyd yn wreiddiol, bod y defnydd neu’r datgeliad newydd 
yn deg. 

 
 
Yn fwy manwl… 
 
Pam bod angen i mi nodi diben (neu ddibenion) prosesu data personol? 
 
B2.7 Rhaid i chi fod yn glir am ddiben neu ddibenion cadw data personol er 
mwyn sicrhau eich bod yn prosesu’r data mewn modd sy’n gydnaws â’ch 
diben neu ddibenion gwreiddiol (neu, fel y noda’r Ddeddf Diogelu Data, ni 
ddylai fod yn anghytûn â hynny. Mae nodi’r dibenion hyn o’r dechrau yn 
debygol o fod yn gymorth i chi osgoi'r posibilrwydd o “ymgripiad 
swyddogaeth”. Dylai hefyd eich helpu i benderfynu pa wybodaeth i’w rhoi i 
unigolion er mwyn cydymffurfio â gofynion prosesu teg y Ddeddf. 
 
Sut y dylwn i nodi’r diben (neu ddibenion) perthnasol? 
 
B2.8 Os ydych yn sicrhau eich bod yn prosesu data personol yn unol ag 
egwyddorion eraill diogelu data, ac eich bod wedi rhoi gwybod i’r Comisiynydd 
Gwybodaeth os oes angen i chi wneud hynny, mae’n debygol eich bod yn 
cydymffurfio â’r gofyniad i “nodi” heb wneud unrhyw beth ychwanegol. Serch 
hynny, mae’r Ddeddf yn dweud bod dwy ffordd yn benodol y gallwch chi nodi’r 
dibenion perthnasol: 
 

• mewn “hysbysiad preifatrwydd” a roddir i unigolion pan gesglir eu 
data personol (gweler paragraffau B1.25 – B1.30); neu  

 
• mewn hysbysiad a roddir i’r Comisiynydd Gwybodaeth. 

 
B2.9 Mewn gwirionedd, wrth gwrs, nid yw aelodau o’r cyhoedd yn edrych ar 
gofnod eich hysbysiad ICO yn aml iawn, a gallwch roi gwybod i bobl yn fwy 
effeithiol trwy ddanfon hysbysiadau preifatrwydd da iddynt yn hytrach na thrwy 
roi gwybod i’r Comisiynydd Gwybodaeth. Dylech gofio hefyd, waeth beth a 
ddywedwch wrth bobl, a waeth beth yr ydych yn ei ddweud wrth y 
Comisiynydd Gwybodaeth, all hyn ddim gwneud prosesu sydd yn sylfaenol 
annheg yn deg. 
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B2.10 Pan fydd eich sefydliad wedi ei eithrio rhag gwneud hysbysiad, ac yn 
prosesu data personol am ddiben amlwg yn unig (ac felly heb angen iddo roi 
hysbysiad preifatrwydd), dylid cymryd mai’r “diben a nodir” yw’r diben amlwg. 
 

Enghraifft  
Mae clwb gwyddbwyll nad yw’n gwneud elw yn 
defnyddio data personol i drefnu cynghrair wyddbwyll i’w 
aelodau yn unig. Mae’r clwb wedi ei eithrio rhag gwneud 
hysbysiad, ac mae’r diben y mae’n prosesu’r wybodaeth 
ar ei gyfer mor amlwg nad oes angen rhoi hysbysiadau 
preifatrwydd i’w aelodau. Dylid cymryd mai’r diben a 
nodir ar gyfer y prosesu yw trefnu cynghrair wyddbwyll i’r 
aelodau. 

 
Pan fydd data personol wedi ei gael i ddiben penodol, a yw’n bosib 
defnyddio’r data i ddibenion eraill? 
 
B2.11 Nid yw’r Ddeddf Diogelu Data yn gwahardd hyn, ond mae’n gosod 
cyfyngiad ar hyn: mae’r ail egwyddor diogelu data yn dweud, i bob pwrpas, na 
ddylid prosesu data personol i unrhyw ddiben nad yw’n gydnaws â’r diben neu 
ddibenion gwreiddiol. 
 
Pryd mae un diben yn gydnaws ag un arall? 
 
B2.12 Mae’r Ddeddf yn egluro i ryw raddau yr hyn a olygir gan gydnawsedd – 
dywedir y dylid, wrth benderfynu a yw datgelu data personol yn gydnaws â’r 
diben y casglwyd y wybodaeth ar ei gyfer, ystyried y dibenion y mae unrhyw 
berson y datgelir y wybodaeth iddynt yn bwriadu ei defnyddio ar ei gyfer.  
 
B2.13 Efallai y bydd diben ychwanegol neu wahanol yn dal i fod yn gydnaws 
â’r diben gwreiddiol. Am y gall fod yn anodd gwahaniaethu’n glir rhwng 
dibenion sy’n gydnaws a’r rhai nad ydynt yn gydnaws, canolbwyntiwn ar a 
fydd y defnydd y bwriedir ei wneud o’r wybodaeth yn cydymffurfio â gofynion 
prosesu teg y Ddeddf (gweler pennod B1). Byddai’n ymddangos yn rhyfedd 
pe deuid i’r casgliad fod prosesu data personol yn torri’r Ddeddf ar sail ei bod 
yn anghydnaws os byddai’r sefydliad yn defnyddio’r wybodaeth yn deg. 
 
B2.14 Os ydych chi’n dymuno defnyddio neu ddatgelu data personol i ddiben 
na chafodd ei ystyried ar yr adeg y cafodd ei gasglu (ac na gafodd ei nodi felly 
mewn hysbysiad preifatrwydd), rhaid i chi ystyried a fydd hyn yn deg. Os 
byddai defnyddio neu ddatgelu’r wybodaeth yn annheg oherwydd na fyddai’n 
gyson â’r hyn y byddai’r unigolyn dan sylw yn ei ddisgwyl yn rhesymol, neu a 
fyddai’n cael effaith anffafriol ddigyfiawnhad arnynt, yna dylech ystyried nad 
yw defnyddio neu ddatgelu’r wybodaeth yn gydnaws â’r diben y cafodd ei 
chasglu ar ei gyfer. 
 

Enghraifft  
Mae doctor yn datgelu ei restr cleifion i’w wraig, sy’n 
rhedeg asiantaeth deithio, er mwyn iddi hi allu cynnig 
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gwyliau arbennig i gleifion sydd angen gwellhad. Mae 
datgelu’r wybodaeth i’r diben hwn yn anghydnaws â’r 
dibenion y cafodd ei gasglu ar eu cyfer. 

 
B2.15 Yn ymarferol, mae’n rhaid i chi’n aml gael caniatâd o flaen llaw i 
ddefnyddio neu ddatgelu data personol i ddiben sy’n ychwanegol, neu’n 
wahanol, i’r diben y casglwyd y data ar ei gyfer. 
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B3 – Egwyddor 3: safonau gwybodaeth – faint 
o ddata personol y cewch ei gadw 
 
 
Cyflwyniad – beth mae “safonau gwybodaeth” yn ei olygu? 
 
B3.1 Yn ogystal â chreu fframwaith ar gyfer casglu a defnyddio data 
personol, mae’r Ddeddf Diogelu Data yn amlinellu’r safonau y mae’n rhaid i 
ddata personol eu cyrraedd cyn y gallwch ei ddefnyddio. Mae’r safonau yn 
nodi y dylai data personol fod yn: 
 

• ddigonol, perthnasol a ddim yn ormodol;  
 
• gywir a chael ei gadw’n gyfoes, lle bo hynny’n briodol; ac 
 
• na ddylid ei gadw yn hirach nag sydd angen. 

 
B3.2 Mae’r tair pennod nesaf yn y Canllaw yn edrych ar bob un o’r safonau 
hyn. Gan ddefnyddio esiamplau, maent yn dangos beth mae pob un o’r 
safonau yn ei olygu yn ymarferol ac yn mynd i’r afael ag ychydig o gwestiynau 
cyffredin a meysydd lle mae ansicrwydd. 
 
B3.3 Mae cysylltiadau clir rhwng y tair safon (trydydd, pedwerydd a phumed 
egwyddor diogelu data) ac mae angen i chi fod yn ymwybodol o’r cysylltiad 
rhyngddynt. Er enghraifft, os nad ydych yn diweddaru gwybodaeth pan fo 
amgylchiadau’n newid, mae gwybodaeth oedd yn ddigonol i ddechrau yn dod 
yn annigonol. Os cedwir gwybodaeth yn hirach nag sydd angen, gall fod yn 
amherthnasol ac yn ormodol. 
 
B3.4 Yn y mwyafrif o achosion, dylai dileu neu ychwanegu eitemau at ddata 
personol sicrhau bod y wybodaeth yr ydych yn ei chadw yn cyd-fynd â’r tair 
safon. Fodd bynnag, rhaid i chi wirio ansawdd y wybodaeth yr ydych yn ei  
chadw cyn i chi ei defnyddio. O hynny ymlaen, dylech adolygu’r wybodaeth yn 
rheolaidd er mwyn canfod pa bryd y mae angen ichi wneud pethau megis 
cywiro cofnodion anghywir, cael gwared ar rai amherthnasol a diweddaru rhai 
sydd wedi dyddio. Efallai na allwch wirio ansawdd pob cofnod yr ydych yn eu 
cadw bob tro, ond dylech allu gwirio sampl o leiaf. 
 
B3.5 Wrth wneud yn siŵr bod y data personol a gedwir gennych yn cyrraedd 
y safonau gwybodaeth, dylech ystyried y canlynol: 
 

• nifer yr unigolion yr ydych yn cadw data personol amdanynt; 
 
• natur y wybodaeth; 
 
• i beth yr ydych yn ei ddefnyddio, a sut yr ydych yn ei ddefnyddio; 
 
• sut y casglwyd y data gennych; 
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• am ba mor hir yr ydych yn ei gadw; a’r  
 
• goblygiadau posib i’r unigolion dan sylw o gadw neu ddileu’r 

wybodaeth. 
 
B3.6 Mae gan rai o’r termau a ddefnyddir yn y bennod hon ystyr benodol yn 
y Ddeddf Diogelu Data, megis “data personol” a “phrosesu”.  Rydym yn 
defnyddio “sefydliad” a “chi” yn hytrach na “rheolydd data”, ac “unigolyn” yn 
hytrach na “gwrthrych y data” (y termau a ddefnyddir yn y Ddeddf). Diffinnir yr 
holl dermau hyn, ynghyd â chysyniadau allweddol eraill y Ddeddf, ym 
mhennod A3. 
 
Yn fras - beth mae’r Ddeddf Diogelu Data yn dweud am faint o 
ddata personol y cewch ei gadw? 
 
B3.7 Mae’r Ddeddf yn dweud: 

 

Personal data shall be adequate, relevant and not excessive in relation to 
the purpose or purposes for which they are processed. 

 B3.8 Dyma drydedd egwyddor diogelu data. Yn ymarferol, mae’n golygu y 
dylech sicrhau eich bod: 
 

• yn cadw data personol ar unigolyn sy’n ddigonol ar gyfer y diben yr 
ydych yn ei ddal ar ei gyfer mewn perthynas â’r unigolyn hynny; ac 

 
• nad ydych yn cadw mwy o wybodaeth nag oes ei angen arnoch ar 

gyfer y diben hwnnw. 
 

B3.9 Felly dylech ganfod y swm isaf o ddata personol sydd ei angen arnoch i 
gyflawni’ch diben yn llwyr. Dyna faint o ddata y dylech chi ei gadw, ond dim 
rhagor. Mae hwn yn rhan o’r broses a elwir yn “lleihau data”. 
 
Yn fwy manwl… 
 
Beth a olygir gan “digonol, perthnasol a dim yn ormodol”? 
 
B3.10 Nid yw’r Ddeddf Diogelu Data yn diffinio’r tri gair hwn. Ond mae’n 
amlwg bod angen eu hystyried: 
 

• yng nghyd-destun y pwrpas yr ydych yn cadw’r data personol; ac  
 
• ar wahân ar gyfer pob unigolyn yr ydych yn cadw gwybodaeth 

amdanynt (neu ar gyfer pob grŵp o unigolion lle mae’r unigolion yn 
y grŵp yn rhannu nodweddion perthnasol). 
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B3.11 Felly, i asesu a ydych yn cadw’r swm cywir o ddata personol, yn gyntaf 
rhaid i chi fod yn glir ynglŷn â pham eich bod yn ei gadw a’i ddefnyddio. 
Dylech ystyried efallai y bydd hyn yn amrywio o un unigolyn i’r nesaf.  
 
Pa bryd y cedwir gormod o ddata personol gan sefydliad? 
 
B3.12 Ni ddylech gadw mwy o ddata personol nag sydd ei angen arnoch. 
Hefyd ni ddylai’r data gynnwys manylion amherthnasol.  
 

Enghraifft  
Cyflogwyd asiantaeth casglu dyledion i ddod o hyd i 
ddyledwr penodol. Mae’n casglu gwybodaeth ar nifer o 
bobl gydag enw tebyg i’r dyledwr.  Yn ystod yr 
ymchwiliad diystyrwyd rhai o’r bobl hyn. Dylai’r 
asiantaeth ddileu'r mwyafrif o’r data personol, a chadw’r 
data lleiaf sydd ei angen i lunio cofnod sylfaenol o 
berson a ddiddymwyd o’r ymchwiliad yn unig. Mae’n 
briodol cadw'r swm bychan yma o wybodaeth fel nad 
oes neb yn cysylltu â’r bobl hyn eto ynglŷn â dyledion 
nad ydynt yn berchen iddynt hwy. 

 
B3.13 Lle bo data personol sensitif yn y cwestiwn, mae’n arbennig o bwysig 
sicrhau eich bod yn casglu neu gadw'r swm isaf o wybodaeth sydd ei hangen 
arnoch yn unig.  
 
B3.14 Os oes angen i chi gadw gwybodaeth benodol am unigolion penodol yn 
unig, dylech ei chasglu ar gyfer yr unigolion hynny yn unig – mae’r wybodaeth 
yn debygol o fod yn ormodol ac yn amherthnasol i bobl eraill. 
 

Enghraifft  
Mae asiantaeth recriwtio yn gosod gweithwyr mewn 
amrywiaeth o swyddi. Mae’n danfon holiadur cyffredinol i 
ymgeiswyr, sy’n cynnwys cwestiynau am gyflyrau iechyd 
sy’n berthnasol i alwedigaethau corfforol penodol yn 
unig. Byddai’n amherthnasol ac yn ormodol casglu 
gwybodaeth fel hyn gan unigolyn oedd yn ymgeisio am 
swydd mewn swyddfa. 

 
Enghraifft  
Mae cyflogwr yn cadw manylion am grŵp gwaed pob un 
o’i weithwyr. Mae rhai ohonynt yn gwneud gwaith 
peryglus ac mae angen y wybodaeth rhag ofn y bydd 
damwain. Ar gyfer gweddill y gweithlu, fodd bynnag, 
mae gwybodaeth fel hyn yn debygol o fod yn 
amherthnasol ac yn ormodol. 

 
B3.15 Ni ddylech gadw data personol yn y gobaith y bydd yn ddefnyddiol yn y 
dyfodol. Fodd bynnag, caniateir cadw gwybodaeth ar gyfer digwyddiad a 
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ragwelir y geill na fydd byth yn digwydd, fel yr esbonnir yn yr enghraifft uchod 
ynglŷn â grwpiau gwaed.  
 
Pa bryd y cedwir data personol annigonol gan sefydliad? 
 
B3.16 Ni ddylid prosesu data personol os bydd yn annigonol ar gyfer y diben 
y’i bwriadwyd.  
 

Enghraifft  
Gosodir system deledu cylch cyfyng i weld unigolion yn 
mynd mewn i, ac yn gadael, adeilad. Fodd bynnag, mae 
ansawdd y ddelweddu teledu cylch cyfyng mor wael nes 
ei bod hi’n anodd adnabod yr unigolion. Mae hyn yn 
tanseilio’r diben y gosodwyd y system teledu cylch 
cyfyng ar ei gyfer.  

 
B3.17 Mewn rhai amgylchiadau efallai y bydd angen i chi gasglu mwy o ddata 
personol nag yr oeddech chi wedi bwriadu ei ddefnyddio yn wreiddiol, er 
mwyn cael digon o wybodaeth ar gyfer y diben dan sylw.  
 

Enghraifft  
Mae grŵp o unigolion yn sefydlu clwb. Ar y dechrau dim 
ond llond llaw o aelodau sydd gan y clwb, gyda phob un 
yn adnabod ei gilydd, a gweinyddir gweithgareddau’r 
clwb gan ddefnyddio gwybodaeth sylfaenol yn unig am 
enwau a chyfeiriadau e-bost yr aelodau. Mae’r clwb yn 
boblogaidd iawn ac mae ei aelodaeth yn tyfu’n gyflym 
iawn. Mae’r angen yn codi i gasglu rhagor o wybodaeth 
ynglŷn ag aelodau er mwyn i’r clwb allu eu hadnabod yn 
iawn, ac er mwyn iddynt gadw cofnod o statws 
aelodaeth a thaliadau tanysgrifiad ayyb. 

 
Beth am ddigonolrwydd a pherthnasedd barn pobl? 
 
B3.18 Ystyrir materion yn ymwneud â chywirdeb barn pobl ym mhennod B4. 
Nid yw’r Ddeddf Diogelu Data yn rhoi’r hawl i unigolion orfodi eich bod yn dileu 
barn amdanynt o’ch cofnodion am eu bod yn credu ei fod yn seiliedig ar 
wybodaeth amherthnasol, neu nad yw’n ystyried y wybodaeth sy’n bwysig 
iddynt. Fodd bynnag, dylai’r cofnod o farn (neu’r cyd-destun) gynnwys digon o 
wybodaeth i alluogi darllenwr i’w ddehongli’n gywir. Er enghraifft, dylai nodi’r 
dyddiad ac enw a swydd yr awdur. Os bydd barn yn debygol o fod yn 
ddadleuol neu’n sensitif iawn, neu os bydd yn cael effaith sylweddol pan fydd 
yn cael ei defnyddio neu ei datgelu, mae’n bwysicach fyth nodi’r amgylchiadau 
neu’r dystiolaeth sy’n sail i’r farn. Os bydd cofnod yn cynnwys barn sy’n 
crynhoi cofnodion mwy manwl a gedwir yn rhywle arall, dylid gwneud hyn yn 
glir. 
 

Enghraifft  
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Efallai bydd cofnod doctor yn cynnwys llythyr oddi wrth 
ymgynghorydd yn unig tra bod ffeil yr ysbyty yn cynnwys 
mwy o fanylion. Yn yr achos yma, dylai’r cofnod o farn yr 
ymgynghorydd gynnwys digon o wybodaeth i allu olrhain 
cofnodion mwy manwl. 
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B4 – Egwyddor 4: safonau gwybodaeth –  
cadw data personol yn gywir ac yn gyfoes 
 
 
B4.1 Yn y bennod flaenorol cyflwynwyd y tair safon gwybodaeth a sefydlwyd 
gan y Ddeddf Diogelu Data, ac ystyriwyd y cyntaf o’r safonau hynny yn fanwl. 
Mae’r bennod hon yn edrych ar yr ail o’r safonau hynny – cywirdeb data 
personol. 
 
B4.2 Mae gan rai o’r termau a ddefnyddir yn y bennod hon ystyr benodol yn 
y Ddeddf Diogelu Data, megis “data personol” a “phrosesu”.  Rydym yn 
defnyddio “sefydliad” a “chi” yn hytrach na “rheolydd data”, ac “unigolyn” yn 
hytrach na “gwrthrych y data” (y termau a ddefnyddir yn y Ddeddf). Diffinnir yr 
holl dermau hyn, ynghyd â chysyniadau allweddol eraill y Ddeddf, ym 
mhennod A3. 
 
Yn fras - beth mae’r Ddeddf Diogelu Data yn ei ddweud am 
gywirdeb a diweddaru? 
 
B4.3 Mae’r Ddeddf yn dweud: 

 

Personal data shall be accurate and, where necessary, kept up to date. 

B4.4 Dyma bedwaredd egwyddor diogelu data. Mae hefyd yn un o’r tair 
safon gwybodaeth a ddisgrifiwyd yn y bennod flaenorol. Er bod yr egwyddor 
hon yn ymddangos yn eithaf syml, mae’r ddeddf yn adnabod efallai nad yw’n 
ymarferol i ailwirio cywirdeb pob darn o ddata personol yr ydych yn ei 
dderbyn. Felly mae’r Ddeddf yn darparu’n arbennig ynglŷn â chywirdeb y 
wybodaeth a ddarperir gan unigolion amdanynt eu hunain, neu sy’n cael ei 
chasglu gan drydydd parti. 
 
B4.5 Er mwyn cydymffurfio â’r darpariaethau hyn dylech: 
 

• gymryd camau rhesymol i sicrhau cywirdeb unrhyw ddata personol 
yr ydych yn ei dderbyn; 

 
• sicrhau bod ffynhonnell unrhyw ddata personol yn glir;  
 
• ystyried yn ofalus unrhyw heriau i gywirdeb wybodaeth; ac 
 
• ystyried os yw’n briodol i ddiweddaru’r wybodaeth.  

 
  
Yn fwy manwl… 
 
Pa bryd y mae data personol yn “gywir” neu’n “anghywir”? 
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B4.6 Nid yw’r Ddeddf Diogelu Data yn diffinio’r gair “cywir”, ond mae’n 
dweud bod data personol yn anghywir os yw’n wallus neu’n gamarweiniol wrth 
ymwneud ag unrhyw ffaith. Mae hi fel arfer yn amlwg os bydd gwybodaeth yn 
gywir neu beidio. Er enghraifft, os bydd unigolyn wedi symud tŷ o Gaer i 
Wilmslow, mae cofnod sy’n nodi fod y person yn byw yng Nghaer ar hyn o 
bryd yn amlwg yn anghywir. Ond mae cofnod ei fod unwaith wedi byw yng 
Nghaer yn dal yn gywir, er nad yw’n byw yno bellach. Rhaid i chi fod yn glir 
bob tro ynglŷn â’r hyn y bwriedir ei ddangos ym mhob cofnod. 
 

Enghraifft  
Mae newyddiadurwr yn llunio proffil o ffigwr cyhoeddus 
penodol. Mae hwn yn cynnwys gwybodaeth sy’n deillio o  
sïon ar y rhyngrwyd ei fod wedi cael ei arestio unwaith 
dan amheuaeth o yrru’n beryglus. Os bydd y 
newyddiadurwr yn cofnodi bod yr unigolyn wedi cael ei 
arestio, heb gymhwyso hyn, mae ef neu hi’n haeru fod 
hon yn ffaith gywir. Fodd bynnag, os bydd hi’n glir fod y 
newyddiadurwr yn cofnodi sïon, mae’r cofnod yn 
anghywir - nid yw’r newyddiadurwr yn haeru bod yr 
unigolyn wedi cael ei arestio am y drosedd hon. 

 
Enghraifft  
Mae Ffeil Cyfeiriadau'r Post Brenhinol (PAF) yn cynnwys 
cyfeiriadau post adeiladau yn y DU. Mae wedi’i 
strwythuro i gyfleu’r modd y mae’r Post Brenhinol yn 
dosbarthu post. Felly mae’n gyffredin fod gan rywun 
gyfeiriad post sy’n gysylltiedig â thref mewn un sir (e.e. 
Stoke-on-Trent yn Swydd Stafford) hyd yn oed os 
byddant yn byw mewn sir arall (e.e. Swydd Gaer) ac yn 
talu treth cyngor i’r cyngor hwnnw. Nid adlewyrchu 
ffiniau siroedd yw diben y ffeil PAF. 

 
Beth am gofnodion o gamgymeriadau? 
 
B4.7 Yn aml bydd dryswch yn ymwneud â phriodoldeb cadw cofnodion o 
bethau a ddigwyddodd na ddylent fod wedi digwydd. Gellir deall nad yw 
unigolion eisiau cael tarnais ar eu cofnod oherwydd, er enghraifft, cosb neu 
gyhuddiad arall a gafodd ei ganslo neu ei ad-dalu yn ddiweddarach. Fodd 
bynnag, efallai bydd y sefydliad eisiau cadw ei gofnodion yn gywir i 
adlewyrchu beth ddigwyddodd a gallant wneud hyn yn ôl y gyfraith – yn yr 
enghraifft hon, bod cyhuddiad wedi’i gyflwyno, a’i ganslo neu ei ad-dalu yn 
ddiweddarach. Gallai cadw cofnod o gamgymeriad a’i gywiriad fod o fudd i’r 
unigolyn hefyd. 
 

Enghraifft  
Mae camddiagnosis o gyflwr meddygol yn dal i gael ei 
gadw fel rhan o gofnodion meddygol claf hyd yn oed ar 
ôl cywiro’r diagnosis, oherwydd mae’n berthnasol i 
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ddiben esbonio’r driniaeth a roddwyd i’r claf, neu i 
broblemau iechyd eraill. 

 
B4.8 Mae’n dderbyniol cadw cofnodion o ddigwyddiadau a ddigwyddodd yn 
ddamweiniol, cyn belled nad yw’r cofnodion hyn yn gamarweiniol ynglŷn â’r 
ffeithiau. Efallai bydd angen i chi ychwanegu nodyn i egluro’r camgymeriad a 
ddigwyddodd. 
 

Enghraifft  
Mae unigolyn yn darganfod, o ganlyniad i gamgymeriad, 
bod eu cyfrif gyda’u cyflenwr ynni presennol wedi cael ei 
gau a bod un newydd wedi cael ei agor gyda chyflenwr 
newydd. Wedi eu tramgwyddo’n amlwg, maent yn credu 
y dylai’r cyfrif gwreiddiol gael ei adfer heb gadw unrhyw 
gofnod heb ei awdurdodi o’r newid. Er ei bod yn hawdd 
deall yr ymateb yma, os bydd y cyflenwr presennol wedi 
cau’r cyfrif a bod cyflenwr arall wedi agor cyfrif newydd, 
yna mae’r cofnodion sy’n dangos beth ddigwyddodd yn 
gywir. Mewn achosion fel hyn mae’n gwneud synnwyr i 
sicrhau bod y cofnod yn dangos yn glir bod 
camgymeriad wedi digwydd.  

 
Enghraifft  
Mae unigolyn yn cael ei ddiswyddo am gamymddygiad 
honedig. Mae Tribiwnlys Cyflogaeth yn cael bod y 
diswyddiad yn annheg ac mae’r unigolyn yn cael ei 
swydd yn ôl. Mae’r unigolyn yn mynnu bod y cyflogwr yn 
dileu pob cofnod o’r camymddygiad. Fodd bynnag, mae’r 
cofnod o’r diswyddiad yn gywir. Penderfyniad y 
Tribiwnlys oedd na ddylai’r gweithiwr fod wedi colli ei 
swydd am y rhesymau hyn. Dylai’r cyflogwr sicrhau bod 
ei gofnodion yn adlewyrchu hyn. 

 
Oes rhaid i ddata personol fod yn gyfoes bob amser? 
 
B4.9 Mae hyn yn dibynnu ar y defnydd a wneir o’r wybodaeth. Os bydd y 
wybodaeth yn cael ei defnyddio i ddiben sy’n dibynnu ar y ffaith ei fod yn aros 
yn gyfoes, dylid ei gadw’n gyfoes. Er enghraifft, dylid diweddaru eich 
cofnodion cyflogres gweithwyr pan fydd codiad cyflog. Yn yr un modd, dylid 
diweddaru cofnodion ar gyfer newid yng nghyfeiriad cwsmeriaid fel bod 
nwyddau’n cael eu danfon i’r lleoliad cywir. 
 
B4.10 Mewn amgylchiadau eraill, bydd hi'r un mor amlwg pan nad oes angen 
diweddaru gwybodaeth. 
 

Enghraifft  
Mae unigolyn yn gosod archeb unigol gyda sefydliad. 
Mae’n debyg bydd gan y sefydliad reswm da dros gadw 
cofnod o’r archeb am gyfnod penodol am resymau 
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cyfrifyddu ac ar gyfer unrhyw gwynion posib. Fodd 
bynnag, nid yw hyn yn golygu bod rhaid iddynt wirio yn 
rheolaidd bod y cwsmer yn dal i fyw yn yr un cyfeiriad. 

 
B4.11 Yn ogystal â hyn, lle cedwir gwybodaeth am resymau ystadegol, 
hanesyddol neu am unrhyw reswm arall cysylltiedig ag ymchwil, efallai bydd 
diweddaru’r wybodaeth yn mynd erbyn pwrpas ei gadw. 
 
Sut mae’r rheol gyffredin bod rhaid i wybodaeth fod yn gywir yn 
berthnasol i’r wybodaeth yr ydw i’n ei chasglu? 
 
B4.12 Lle byddwch yn defnyddio eich adnoddau eich hun i gasglu data 
personol am unigolyn, mae’n rhaid i chi sicrhau bod y wybodaeth yn gywir.  
Dylech gymryd gofal arbennig os gallai’r wybodaeth fod â goblygiadau difrifol 
i’r unigolyn.  Os, er enghraifft, y byddwch yn rhoi codiad cyflog i weithiwr ar 
sail cynyddran flynyddol a bonws perfformiad, yna does dim esgus dros gael 
ffigwr y cyflog newydd yn anghywir yn eich cofnodion cyflogres.  
 
Yr eithriad i’r rheol – beth mae’r Ddeddf yn ei ddweud am wybodaeth a 
ddarperir gan unigolion amdanynt eu hunain, neu wybodaeth yr ydw i’n 
ei chael gan drydydd parti? 
 
B4.13 Mae’n bosib na fydd yn ymarferol gwirio cywirdeb data personol a 
ddarparwyd gan rywun arall.  I gydnabod hyn, mae’r Ddeddf yn dweud hyd yn 
oed os byddwch yn cadw data personol anghywir, ni ystyrir eich bod wedi torri 
pedwaredd egwyddor diogelu data cyhyd â bod y sylwadau isod yn gymwys: 
 

• rydych wedi cofnodi gwybodaeth a ddarparwyd gan yr unigolyn dan 
sylw, neu gan unigolyn neu sefydliad arall, yn gywir; 

 
• rydych wedi cymryd camau rhesymol dan yr amgylchiadau i sicrhau 

cywirdeb y wybodaeth; ac 
 
• os bydd yr unigolyn wedi herio cywirdeb y wybodaeth, bod hyn yn 

glir i’r sawl sy’n ei asesu. 
 
Beth yw “camau rhesymol”? 
 
B4.14 Bydd hyn yn dibynnu ar yr amgylchiadau ac, yn benodol, ar natur y 
data personol a’r defnydd a wneir ohono. Po bwysicaf yw hi fod y data 
personol yn gywir, po fwyaf o ymdrech y dylech ei wneud i sicrhau ei 
gywirdeb. Felly os byddwch chi’n defnyddio’r data wrth wneud penderfyniadau 
a gaiff effaith sylweddol ar yr unigolion dan sylw neu ar bobl eraill, bydd angen 
i chi wneud mwy o ymdrech i sicrhau cywirdeb.  Efallai y bydd hyn yn golygu 
bod rhaid i chi gael cadarnhad annibynnol bod y data yn gywir. Er enghraifft, 
fel arfer bydd angen i gyflogwyr wirio manylion addysg, cymwysterau a 
phrofiad gwaith ymgeisydd am swydd os yw'r rhain yn hanfodol ar gyfer y 
swydd benodol honno, a byddai angen iddynt gael gwiriad awdurdodol. 
 

Enghraifft  
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Bydd sefydliad sy’n recriwtio gyrrwr angen tystiolaeth 
bod gan yr unigolion y maent yn ei gyfweld yr hawl i 
yrru’r math o gerbyd dan sylw.  Ni fydd angen gwirio’r 
ffaith bod ymgeisydd wedi nodi yn ei hanes gwaith ei fod 
wedi gweithio fel Siôn Corn mewn siop adrannol 20 
mlynedd nôl ar gyfer y swydd benodol yma. 

 
4.15 Os bydd eich ffynhonnell wybodaeth yn rhywun y gwyddoch eu bod yn 

 

Enghraifft  

B
ddibynadwy, neu yn sefydliad adnabyddus, y mae fel arfer yn rhesymol tybio y
byddant wedi rhoi gwybodaeth gywir i chi.  Fodd bynnag, mewn rhai achosion 
bydd angen i chi ailwirio – er enghraifft os gallai gwybodaeth anghywir arwain 
at ganlyniadau difrifol, neu os yw synnwyr cyffredin yn awgrymu y geill fod 
camgymeriad.  
 

Mae busnes sy’n cau lawr yn argymell aelod o staff i 
sefydliad arall. Gan dybio bod y ddau gyflogwr yn 
adnabod ei gilydd, efallai ei bod yn rhesymol bod y 
sefydliad sy’n derbyn yr argymhelliad yn derbyn 
canmoliaeth am waith yr unigolyn fel yr ymddengys.  
Fodd bynnag, os bydd angen sgil neu gymhwyster 
penodol ar gyfer y swydd newydd, byddai angen i’r 
sefydliad wneud gwiriadau priodol. 

 
Enghraifft  
Mae unigolyn yn danfon e-bost i’w chwmni ffôn symudol 
yn gofyn iddynt newid y cofnodion am ei pharodrwydd i 
dderbyn deunydd marchnata.  Mae’r cwmni yn newid y 
cofnodion heb wneud unrhyw wiriadau.  Fodd bynnag, 
pan mae’r cwsmer yn e-bostio eto yn gofyn i’r cwmni 
ddanfon ei biliau i gyfeiriad newydd, maent yn gwneud 
gwiriadau diogelwch ychwanegol cyn gwneud y newid y 
gofynnwyd amdano.  

 
eth sy’n digwydd pan fydd unigolion yn herio cywirdeb y wybodaeth a 

n digwydd, dylech ystyried a yw’r wybodaeth yn gywir, ac 

Enghraifft  

B
gedwir amdanynt? 
 

4.16 Os bydd hyn yB
os nad yw hi, dylech ei dileu neu ei chywiro.  Weithiau mae’n bosibl y gallai 
unigolyn ddarparu dogfen i dystio bod dyddiad geni, er enghraifft, wedi cael ei 
gofnodi’n anghywir.  Mewn amgylchiadau eraill, efallai y bydd angen i chi 
wneud rhai gwiriadau eich hun.  
 

Pan fydd unigolyn yn dweud wrth asiantaeth gyfeirnod 
credyd bod ei chofnod o gyfrif penodol yn anghywir, fel 
arfer bydd rhaid i’r asiantaeth gysylltu â’r benthyciwr dan 
sylw i gadarnhau bod y cofnod yn gywir. Os bydd y 
benthyciwr yn bodloni’r asiantaeth gyfeirnod credyd bod 
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y cofnod yn gywir, gall yr asiantaeth ei gadw fel y mae.  
Fodd bynnag, os nad yw’r asiantaeth yn fodlon bod y 
cofnod yn gywir, dylent ei newid neu ei ddileu. Bydd yr 
asiantaeth gyfeirnod credyd yn nodi bod y cofnod yn 
destun dadl tra bod y benthyciwr yn ymchwilio i’r mater 
ond rhaid iddynt ddweud wrth yr unigolyn os bydd y 
cofnod wedi cael ei newid neu ei ddileu o fewn 28 
diwrnod o dderbyn yr her. 

 
B4.17 Lle mae cywirdeb cofnod wedi ei herio gan yr unigolyn y mae’n 
erthnasol iddo, mae’n arfer da nodi fod y cofnod yn destun dadl (fel yn yr 

 os 
i ei 

yd 
ni) yw 

wedi cymryd camau priodol i 
adw eu data personol yn gywir, efallai byddant yn gwneud cais i lys yn eich 

er 

d digonolrwydd barn pobl (gweler paragraff 
3.18), ond mae cwestiynau hefyd yn codi ynglŷn â chywirdeb barn.  

llai bod 
an ddau berson farn hollol wahanol ynglŷn â gallu neu bersonoliaeth 

rhyw 

l 
ai 

el barn yn cynnwys 
arn o gwbl. Er enghraifft, mae nifer o sefydliadau ariannol yn defnyddio sgôr 

 

rn feddygol yn faes arbennig o sensitif, lle mae doctoriaid yn 
ofnodi eu barn am ddiagnosau posib yn rheolaidd. Yn aml, mae’n amhosib 

b
enghraifft uchod).  Yn ôl y gyfraith, nid oes rhaid i chi wneud hyn - felly,
ydych chi’n fodlon bod cofnod yn gywir, nid oes angen i chi nodi ei fod wed
herio. Fodd bynnag, yn achos cofnodion asiantaeth gyfeirnod credyd, mae 
fflagio unrhyw wybodaeth a gafodd ei herio yn arfer derbyniol o fewn y 
diwydiant. Mewn unrhyw sefyllfa, mantais fflagio cofnod a gaiff ei herio (cyh
â bod yr amodau eraill a nodwyd ym mharagraffau B4.13 wedi eu bodlo
bod hyn yn eich atal rhag torri pedwaredd egwyddor diogelu data os 
darganfyddir bod y wybodaeth yn anghywir.   
 
B4.18 Os na fydd unigolyn yn fodlon eich bod 
g
gorfodi i newid, i flocio, dileu neu gael gwared â’r wybodaeth anghywir (gwel
pennod C1e). 
 
Beth am gywirdeb barn pobl? 
 
B4.19 Rydym eisoes wedi ystyrie
B
 
B4.20 Dosbarthir mynegiad barn am unigolyn fel eu data personol. Efa
g
unigolyn. Gall profiadau a phenderfyniadau pobl, eu rhagfarnau hyd yn oed, 
liwio barn pobl, felly efallai y bydd hi’n amhosib dod i gasgliad gydag un
hyder am ba un o’r ddwy wahanol farn, os un ohonynt, sy’n gywir. Mae’n  
bosibl mai dim ond nodi gyda pha un maent yn tueddu i gytuno â hi y gall pob
ei wneud . Felly wrth gofnodi gwybodaeth am unigolyn, dylech gofnodi os m
barn yw’r cofnod hwn a barn pwy, os yw hyn yn briodol.  
 
B4.21 Mae’n bosib nad yw rhai cofnodion a ymddengys f
b
credyd yn gymorth i benderfynu a ddylent ddarparu credyd neu beidio. Rhif yw
sgôr credyd sy’n crynhoi’r wybodaeth gredyd hanesyddol ar adroddiad credyd 
ac mae’n darparu rhagfynegydd rhifiadol o’r risg sydd ynghlwm â rhoi credyd i 
unigolyn. Mae sgoriau credyd yn seiliedig ar ddadansoddiad ystadegol o 
ddata personol unigolion, yn hytrach nag ar farn oddrychol ar deilyngdod i 
gael credyd. 
 
B4.22 Mae ba
c
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dod i gasgliad sicr, efallai hyd nes y bydd digon o amser wedi mynd heibio 
neu brofion wedi eu gwneud, fod claf yn dioddef o gyflwr penodol. Efallai byd
archwiliad mwy manwl neu mwy o brofion yn dangos bydd y diagnosis 
cychwynnol (neu farn wybodus) yn anghywir. Weithiau bydd unigolion eisiau 
i’r diagnosis cychwynnol gael ei ddileu oherwydd ei fod, neu fod casglia
ei gyrraedd ei fod, yn anghywir. Fodd bynnag, os bydd cofnodion y claf yn 
adlewyrchu’n gywir ddiagnosis y doctor ar y pryd, nid yw’r cofnod yn anghywir, 
oherwydd mae’n yn adlewyrchu barn doctor penodol ar adeg benodol. Hefy
efallai y bydd diagnosis cychwynnol y doctor yn helpu i drin y claf yn hwyrach. 
 
B4.23 Mae’r pwyslais a roddir ar farn yn debygol o ddibynnu’n fawr ar brofiad 

d 

d wedi 

d, 

 dibynadwyedd y person sy’n mynegi’r farn, ac ar yr hyn y mae’r farn hon yn 

 

 llys yn fodlon eich bod yn meddu ar ddata personol anghywir 
y’n cynnwys mynegiad barn sy’n ymddangos i’r llys ei fod seiliedig ar y data 

a
seiliedig arno. Mae’n debyg y barn a ffurfiwyd yn ystod cyfarfod llai pwysig 
nag un a luniwyd ar ôl sawl cyfarfod gyda’r unigolyn. Mae gofyniad 
“digonolrwydd” y soniwyd amdano ym mharagraff B3.18 yn berthnasol yn yr
achosion hyn. 
 
B4.24 Os bydd
s
anghywir, gall y llys eich gorfodi i ddileu’r data hwnnw, gan gynnwys y 
mynegiad barn (gweler paragraff C1.e.4). 
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B5 – Egwyddor 5: safonau gwybodaeth – 
cadw data personol 
 
 
B5.1 Mae’r bennod hon yn ateb rhai cwestiynau cyffredin am ba mor hir y 
dylid cadw data personol. Mae’n amlinellu’n fras ddyletswyddau sefydliadau 
yn y cyswllt hwn, ac yn rhoi enghreifftiau o arferion da wrth reoli cadw data 
personol.  
 
B5.2 Mae gan rai o’r termau a ddefnyddir yn y bennod hon ystyr benodol yn 
y Ddeddf Diogelu Data, megis “data personol” a “phrosesu”.  Rydym yn 
defnyddio “sefydliad” a “chi” yn hytrach na “rheolydd data”, ac “unigolyn” yn 
hytrach na “gwrthrych y data” (y termau a ddefnyddir yn y Ddeddf). Diffinnir yr 
holl dermau hyn, ynghyd â chysyniadau allweddol eraill y Ddeddf, ym 
mhennod A3. 
 
Yn fras – beth mae’r Ddeddf Diogelu Data yn ei ddweud am 
gadw data personol? 
 
B5.3 Nid yw’r Ddeddf yn gosod unrhyw gyfnodau lleiaf nag uchaf penodol ar 
gyfer cadw data personol. Yn hytrach, mae’n dweud:  

 

Personal data processed for any purpose or purposes shall not be kept for 
longer than is necessary for that purpose or those purposes. 

B5.4 Dyma’r bumed egwyddor diogelu data. Yn ymarferol, mae’n golygu bod 
angen i chi: 
 

• adolygu am ba hyd y byddwch yn cadw data personol; 
 
• ystyried diben neu ddibenion cadw’r wybodaeth wrth benderfynu a 

oes angen ei chadw (ac am ba hyd); 
 
• dileu gwybodaeth nad ydych ei hangen bellach am y diben hwn 

neu’r dibenion hyn yn ddiogel; a 
 
• diweddaru, archifo neu ddileu’n ddiogel unrhyw wybodaeth sydd 

wedi dyddio. 
 
 
Yn fwy manwl… 
 
Pam dylwn i boeni am gadw data personol? 
 
B5.5 Gan dybio bod gennych chi reswm da am brosesu’r data personol dan 
sylw, mae’n amlwg bydd cael gwared â’r data yn rhy fuan yn debygol o fod yn 
anfanteisiol i’ch busnes ac, yn eithaf posib, yn anghyfleustra i’r bobl mae’r 
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wybodaeth yn sôn am hefyd. Fodd bynnag, efallai y bydd cadw data personol 
yn rhy hir yn achosi’r problemau canlynol: 
 

• Mae mwy o berygl bydd y wybodaeth yn dyddio, ac y bydd yr hen 
wybodaeth yn cael ei defnyddio mewn camgymeriad – ac yn achosi 
niwed i bawb sydd ynghlwm. 

 
• Wrth i amser basio mae’n dod yn anoddach sicrhau bod y 

wybodaeth yn gywir.  
 
• Er na fydd angen y wybodaeth arnoch mwyach, rhaid i chi barhau i 

sicrhau ei bod yn cael ei chadw’n ddiogel. 
 
• Rhaid i chi hefyd fod â’r parodrwydd a’r gallu i ymateb i geisiadau 

gwrthrych am wybodaeth am unrhyw ddata personol yr ydych yn ei 
gadw. Gall hyn fod yn anoddach os ydych yn cadw mwy o ddata 
nag sydd ei angen arnoch. 

 
B5.6 Rydym wedi sôn am y cysylltiadau rhwng y drydedd, y bedwaredd a’r 
bumed egwyddor diogelu data (gweler paragraff B3.3). Felly, er enghraifft, 
bydd data personol a gedwir yn hirach na sydd angen, yn ôl ei ddiffiniad, yn 
ormodol a geill hefyd fod yn amherthnasol. Mewn unrhyw sefyllfa, mae’n 
aneffeithlon cadw mwy o wybodaeth nag sydd ei angen. 

 
Pa ddull y dylwn i ei ddefnyddio i weithredu ar benderfyniadau yn 
ymwneud â chadw data personol? 
 
B5.7 Mae’n arfer da adolygu’r data personol yr ydych yn ei gadw yn 
rheolaidd, a dileu unrhyw beth nad oes ei angen bellach. Dylid rhoi 
gwybodaeth nad oes angen mynediad rheolaidd ati, ond sydd angen ei chadw 
er hynny, mewn archif diogel neu ei roi all-lein. 
 
B5.8 Os ydych chi’n cadw mwy na symiau bychan o ddata personol, mae’n 
arfer da sefydlu cyfnodau cadw safonol ar gyfer gwahanol gategorïau o 
wybodaeth. Byddwch angen ystyried gofynion unrhyw reolau neu reoliadau 
proffesiynol sy’n gymwys. Mae hefyd yn syniad da cael system ar gyfer 
sicrhau bod eich sefydliad yn cadw at y cyfnodau cadw hyn o ddydd i ddydd, 
ac ar gyfer dogfennu ac adolygu'r polisi ar gadw gwybodaeth. Er enghraifft, os 
bydd yna unrhyw gofnodion nad ydynt yn cael eu defnyddio, dylech ailystyried 
a oes angen eu cadw.  
 
B5.9 Os mai dim ond swm canolig o ddata personol yr ydych chi’n ei gadw, 
efallai na fydd angen polisi ffurfiol ar gadw data arnoch chi. Rhaid i chi 
gydymffurfio â’r gyfraith o hyd wrth gwrs, felly mae’n arfer da cynnal archwiliad 
rheolaidd, ac edrych trwy’r cofnodion yr ydych yn eu cadw i sicrhau nad ydych 
yn cadw data personol yn rhy hir, nag yn ei ddileu’n rhy gynnar. 
 
Beth sy’n pennu hyd y cyfnod cadw? 
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B5.10 Bydd angen cadw data personol yn hirach mewn rhai achosion nag 
eraill. Dylai cyfnod cadw gwahanol gategorïau data personol fod yn seiliedig 
ar eich anghenion busnes unigol. Rhaid gwneud penderfyniad ynglŷn â’r 
canlynol:  
 

• gwerth y wybodaeth ar hyn o bryd ac yn y dyfodol; 
  
• y costau, peryglon a rhwymedigaethau sydd ynghlwm â chadw’r 

wybodaeth; a 
 
• pha mor syml neu anodd yw hi i sicrhau bod y wybodaeth yn aros 

yn gywir ac yn gyfoes. 
 
B5.11 Mae’r cyfnod cadw priodol hefyd yn debygol o ddibynnu ar y canlynol: 
 
Ar gyfer beth y defnyddir y wybodaeth 
 
B5.12 Mae’r cyfnod y dylech gadw data personol yn dibynnu ar ddiben ei 
gasglu a’i natur.  Os yw’n parhau yn angenrheidiol cadw’r data am un o’r 
rhesymau a amlinellwyd yn Atodlenni 2 a 3 y Ddeddf Diogelu Data (megis i 
berfformio swyddogaeth gyhoeddus neu i gydymffurfio â’r gyfraith ar 
gyflogaeth), yna dylech ei gadw cyn hired ag y bo’r rheswm hwnnw’n gymwys. 
Ar y llaw arall, efallai bydd rhaid dileu gwybodaeth sydd â dim ond gwerth 
tymor byr o fewn ychydig ddiwrnodau.  
 

Enghraifft  
Mae banc yn cadw data personol am ei gwsmeriaid.  
Mae hyn yn cynnwys manylion am gyfeiriad, dyddiad 
geni ac enw mam pob cwsmer cyn priodi.  Mae’r banc yn 
defnyddio hwn fel rhan o’i fesurau diogelwch.  Mae’n 
briodol i’r banc gadw’r manylion hyn am y cyfnod y mae 
gan y cwsmer gyfrif gyda’r banc.  Hyd yn oed ar ôl cau’r 
cyfrif, efallai bydd angen i’r banc barhau i ddal gafael 
mewn darnau o’r wybodaeth yma am resymau cyfreithiol 
neu weithredol. 

 
Enghraifft  
Gellid bod angen cadw delweddau o system deledu 
cylch cyfyng a osodwyd i atal twyll ar beiriant ATM am 
sawl wythnos, oherwydd efallai na fydd digwyddiad 
amheus yn dod i’r amlwg nes i’r dioddefwr dderbyn ei 
gyfriflen. 
 
Mewn cyferbyniad, efallai mai am gyfnod byr iawn y 
byddai angen cadw delweddau o system deledu cylch 
cyfyng mewn tafarn, oherwydd bydd digwyddiadau yn 
dod i’r amlwg yn gyflym iawn.  Fodd bynnag, os rhoddir 
gwybod i’r heddlu am y drosedd, bydd angen cadw’r 
delweddau hyd nes y caiff yr heddlu amser i’w casglu. 
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B5.13 Pan gedwir data personol am fwy nag un diben, nid oes angen dileu’r 
data pan fydd ei angen o hyd ar gyfer unrhyw un o’r dibenion hyn. Ond ni 
ddylid cadw data personol yn benagored “rhag ofn”, neu os mai dim ond 
posibilrwydd bychan sydd y caiff ei ddefnyddio. 
 

Enghraifft  
Mae asiantaeth olrhain yn cadw data personol am 
ddyledwr er mwyn iddi allu dod o hyd i’r unigolyn hwnnw 
ar ran credydwr. Pan ddaw o hyd i’r unigolyn a rhoi 
gwybod i’r credydwr, mae’n bosib na fydd angen cadw’r 
wybodaeth am y dyledwr – dylid cael gwared ohoni o 
systemau’r asiantaeth oni bai bod rhesymau da dros ei 
chadw. Gallai rhesymau o’r fath gynnwys os bydd 
rhywun wedi gofyn i’r asiantaeth gasglu’r ddyled, neu fod 
gan yr asiantaeth yr hawl i ddefnyddio’r wybodaeth i 
olrhain dyledwyr ar ran credydwyr eraill.  

 
B5.14 Efallai bod rhesymau da yn aml dros gadw data personol i ddibenion  
hanesyddol, ystadegol neu ymchwil.  Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn darparu y 
gellir cadw data personol i’r dibenion hyn yn benagored cyhyd nad yw’n cael 
ei ddefnyddio mewn cysylltiad â phenderfyniadau sy’n effeithio ar unigolion 
penodol, neu mewn modd sy’n debygol o achosi niwed neu drallod.  Nid yw 
hyn yn golygu y dylid cadw’r wybodaeth am byth – dylid ei dileu pan nad oes 
ei hangen i ddibenion hanesyddol, ystadegol neu ymchwil.  
 
Yr amgylchiadau cwmpasol 
 
B5.15 Os bydd data personol wedi cael ei recordio o ganlyniad i berthynas 
rhyngoch chi a’r unigolyn, dylech ystyried a oes angen i chi gadw’r wybodaeth 
wedi i’r berthynas ddod i ben.   
 

Enghraifft  
Efallai bod yr unigolyn yn gwsmer nad yw’n masnachu 
gyda chi mwyach. Pan ddaw’r berthynas i ben, rhaid i chi 
benderfynu pa ddata personol yr ydych chi eisiau ei 
gadw a beth i’w ddileu. 

 
B5.16 Mae’n bosib na fydd angen i chi ddileu pob rhan o’r data personol pan 
fydd y berthynas yn dod i ben. Mae’n bosib y bydd angen i chi gadw darnau 
o’r wybodaeth er mwyn cadarnhau bod y berthynas wedi bodoli - a'i bod wedi 
dod i ben - yn ogystal â rhai o’r manylion. 
 

Enghraifft  
Yn yr enghraifft flaenorol, efallai bydd angen i chi gadw 
rhai darnau o ddata personol am y cwsmer er mwyn i chi 
allu delio ag unrhyw gwynion y gallant ei wneud ynglŷn 
â’r gwasanaethau a ddarparwyd gennych chi.  

 

7 Hydref 2009 54 



Canllaw Diogelu Data 
 

Enghraifft  
Dylai cyflogwr adolygu’r data personol y mae ei gadw 
am unigolyn pan fydd yr unigolyn hwnnw’n gorffen 
gweithio gyda’r sefydliad.  Bydd angen iddynt gadw 
digon o wybodaeth i allu delio gyda, dyweder, darparu 
geirda  neu wybodaeth am drefniadau pensiwn yr 
unigolyn. Fodd bynnag, dylid cael gwared â data 
personol y mae’n annhebygol y bydd ei angen eto o 
gofnodion y sefydliad - megis manylion cyswllt brys, 
cyfeiriadau blaenorol, neu fanylion buddiolwr yr unigolyn 
pe byddai wedi marw yn y swydd.  

 
Enghraifft  
Mae busnes yn derbyn hysbysiad gan gyn-gwsmer yn 
gofyn iddynt roi’r gorau i brosesu data personol y 
cwsmer ar gyfer marchnata uniongyrchol.  Mae’n briodol 
bod y cwmni yn cadw digon o wybodaeth am y cyn-
gwsmer er mwyn iddynt allu rhoi’r gorau i gynnwys y 
person hwnnw mewn unrhyw weithgareddau marchnata 
uniongyrchol yn y dyfodol. 

 
B5.17 Mewn rhai achosion, mae’n bosib y bydd angen i chi gadw data 
personol er mwyn gallu amddiffyn ceisiadau cyfreithiol posib yn y dyfodol. 
Fodd bynnag, gallech ddileu gwybodaeth na allai fyth fod yn berthnasol i gais 
o’r fath o hyd. Oni bai bod yna reswm arall dros ei gadw, dylid dileu data 
personol pan na all cais o’r fath ddigwydd bellach. 
 

Enghraifft  
Mae cyflogwr yn derbyn nifer o geisiadau am swydd 
wag. Oni bai bod rheswm busnes clir dros wneud hynny, 
ni ddylai’r cyflogwr gadw cofnodion recriwtio ar gyfer 
ymgeiswyr aflwyddiannus yn hwy na’r cyfnod statudol y 
gellid dwyn cais a gyfyd o’r broses recriwtio. 

 
Unrhyw ofynion cyfreithiol neu reoliadol  
 
B5.18 Mae amrywiaeth o ofynion cyfreithiol a chanllawiau proffesiynol ynglŷn 
â chadw mathau penodol o gofnodion – megis gwybodaeth sydd ei hangen ar 
gyfer dibenion treth incwm neu archwiliad, neu wybodaeth ar agweddau o 
iechyd a diogelwch. Os bydd sefydliad yn cadw data personol i gydymffurfio â 
gofyniad fel hyn, ni ystyrir ei fod wedi cadw’r wybodaeth yn hirach nag oedd 
angen. 
 
Ymarferion y cytunir arnynt o fewn y diwydiant 
 
B5.19 Mae gofynion sy’n benodol i sector o fusnes ac ymarferion y cytunir 
arnynt hefyd yn rheoli am ba hyd y gellir cadw mathau penodol o ddata 
personol. Er enghraifft, rydym wedi cytuno y caiff asiantaethau cyfeirnod 
credyd gadw data ar gredyd cwsmeriaid am chwe blynedd. 
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Beth ddylai ddigwydd i ddata personol ar ddiwedd ei gyfnod cadw? 
 
B5.20 Ar ddiwedd cyfnod cadw, neu hyd bywyd cofnod penodol, dylid ei 
adolygu a’i ddileu, oni bai bod rheswm arbennig dros ei gadw. Gall systemau 
awtomatig fflagio cofnod y mae angen ei adolygu, neu ddileu cofnodion ar ôl 
cyfnod a bennir ymlaen llaw.  Mae hyn yn hynod o ddefnyddiol pan gedwir 
nifer o gofnodion o’r un math. 
 
B5.21 Fodd bynnag, mae g wahaniaeth sylweddol rhwng dileu cofnod yn 
barhaol a’i roi mewn archif.  Os caiff cofnod ei archifo neu ei storio all-lein, 
dylai hyn ostwng ei argaeledd a’r perygl o gamddefnydd neu gamgymeriad.  
Fodd bynnag, dim ond os oes angen i chi ei gadw y dylech archifo cofnod (yn 
hytrach na’i ddileu). Rhaid i chi fod yn barod i roi mynediad i’r cofnod, ac i 
gydymffurfio â’r egwyddorion diogelu data. Os bydd hi’n briodol dileu cofnod o 
system fyw, dylid hefyd ei ddileu oddi ar unrhyw gopïau wrth gefn o’r 
wybodaeth ar y system.  
 
Beth am gadw gwybodaeth a rennir? 
 
B5.22 Ble rhennir data personol rhwng sefydliadau, dylai’r sefydliadau hynny 
gytuno ar beth i’w wneud pan ddaw’r angen iddynt rannu’r wybodaeth i ben. 
Mewn rhai achosion, efallai mai dychwelyd y wybodaeth a rennir i’r 
sefydliadau a ddarparodd y wybodaeth fydd orau, heb gadw copi. Mewn 
achosion eraill, dylai pob sefydliad sy’n rhannu’r wybodaeth ddileu pob copi 
sydd ganddynt ohoni.  
 

Enghraifft  
Rhannir data personol am gwsmeriaid Cwmni A gyda 
Chwmni B, sydd mewn trafodaethau i brynu busnes 
Cwmni A. Mae’r cwmnïau’n trefnu i Gwmni B gadw’r 
wybodaeth yn gyfrinachol, a’i defnyddio mewn cysylltiad 
â’r pryniant yn unig. Nid yw’r gwerthiant yn digwydd ac 
mae Cwmni B yn dychwelyd y wybodaeth ar gwsmeriaid 
i Gwmni A heb gadw copi. 

 
B5.23 Efallai bydd angen i gwmnïau sy’n rhannu gwybodaeth sefydlu 
cyfnodau cadw eu hunain, oherwydd gallai fod gan rai resymau da dros gadw 
data personol yn hwy nag eraill.  Fodd bynnag, os dylid dileu gwybodaeth a 
rennir, er enghraifft am nad yw’n berthnasol mwyach, dylai pob sefydliad gyda 
chopïau o’r wybodaeth ei dileu.   
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B6 – Egwyddor 6: hawl yr unigolyn 
 
 
B6.1 Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn rhoi hawliau i unigolion yn ymwneud â’r 
data personol sydd gan sefydliadau amdanynt.  Mae’r Ddeddf yn dweud:  

 

Personal data shall be processed in accordance with the rights of 
data subjects under this Act. 

B6.2 Dyma chweched egwyddor diogelu data, a dyma’r hawliau i 
unigolion y mae’n cyfeirio atynt: 
 

• hawl i weld copi o’r wybodaeth a gynhwysir yn ei ddata personol 
(gweler pennod C1a); 

 
• hawl i wrthwynebu prosesu sy’n debygol o achosi, neu sydd yn 

achosi, niwed neu drallod (gweler pennod C1b); 
 
• hawl i atal prosesu ar gyfer marchnata uniongyrchol (gweler pennod 

C1c); 
 
• hawl i wrthod penderfyniadau a wnaethpwyd mewn modd 

awtomatig (gweler pennod C1d); 
 
• hawl mewn amgylchiadau penodol i gywiro, blocio, dileu neu gael 

gwared â data personol anghywir (gweler pennod C1e); a 
 
• hawl i geisio am iawndal am unrhyw niwed a achoswyd gan dorri’r 

Ddeddf (gweler pennod C1f). 
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B7 – Egwyddor 7: diogelwch gwybodaeth 
 
 
B7.1 Mae’r bennod hon yn cynnig trosolwg o ofynion y Ddeddf Diogelu Data 
yn nhermau diogelwch, a’i bwriad  yw bod o gymorth i chi benderfynu sut i 
reoli diogelwch y data personol yr ydych yn ei gadw. Ni allwn ddarparu 
canllaw ar bob agwedd o ddiogelwch ym mhob sefyllfa ac i bob sefydliad, ond 
mae’r bennod hon yn nodi’r prif bwyntiau. Rydym hefyd yn darparu manylion o 
ffynonellau eraill o wybodaeth ar ddiogelwch. 
 
B7.2 Does dim un ateb sy’n addas i bawb mewn perthynas â diogelwch 
gwybodaeth. Mae’r mesurau diogelwch sy’n addas i sefydliad yn dibynnu ar ei 
amgylchiadau, felly dylech fabwysiadu ymagwedd sy’n seiliedig ar risg wrth 
benderfynu pa lefel o ddiogelwch sydd ei angen arnoch chi. 
 
B7.3 Mae gan rai o’r termau a ddefnyddir yn y bennod hon ystyr benodol yn 
y Ddeddf Diogelu Data, megis “data personol” a “phrosesu”.  Rydym yn 
defnyddio “sefydliad” a “chi” yn hytrach na “rheolydd data”, ac “unigolyn” yn 
hytrach na “gwrthrych y data” (y termau a ddefnyddir yn y Ddeddf). Diffinnir yr 
holl dermau hyn, ynghyd â chysyniadau allweddol eraill y Ddeddf, ym 
mhennod A3. 
 
Yn fras – beth mae’r Ddeddf Diogelu Data yn ei ddweud am 
ddiogelwch gwybodaeth? 
 
B7.4 Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn dweud:  

 

Appropriate technical and organisational measures shall be taken against 
unauthorised or unlawful processing of personal data and against 
accidental loss or destruction of, or damage to, personal data. 

B7.5 Dyma seithfed egwyddor diogelu data. Yn ymarferol, mae’n golygu bod 
rhaid i chi gael diogelwch addas i atal amharu’n ddamweiniol neu’n fwriadol ar 
y data personol yr ydych yn ei gadw. Yn benodol, bydd angen i chi: 
 

• gynllunio a threfnu’r diogelwch i ffitio natur y data personol yr ydych 
yn ei gadw a’r niwed y gallai toriad diogelwch arwain ato; 

 
• fod yn glir am bwy yn eich sefydliad sy’n gyfrifol am sicrhau 

diogelwch gwybodaeth; 
 
• sicrhau bod gennych chi’r diogelwch corfforol a thechnegol cywir, 

gyda chefnogaeth polisïau a gweithdrefnau cadarn a staff 
dibynadwy a hyfforddedig; a 

 
• bod yn barod i ymateb i unrhyw achos o dorri diogelwch yn gyflym 

ac yn effeithiol. 
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Yn fwy manwl… 
 
Pam dylwn i boeni am ddiogelwch gwybodaeth? 
 
B7.6 Mae’n bosib y bydd toriadau diogelwch yn achosi gwir niwed a thrallod 
i’r unigolion yr effeithir arnynt –  gallai bywydau fod yn cael eu peryglu hyd yn 
oed. Mae enghreifftiau o’r niwed a achosir gan golli neu gamddefnyddio data 
personol (weithiau yn gysylltiedig â thwyll hunaniaeth) yn cynnwys: 
 

• trafodion ffug ar gerdyn credyd; 
 
• tystion mewn peryg o niwed corfforol neu frawychiad; 
 
• troseddwyr mewn peryg oddi wrth warchodwyr; 
 
• datguddio cyfeiriadau personél gwasanaethau, yr heddlu a 

swyddogion carchar, a menywod mewn peryg o drais yn y cartref; 
 
• ceisiadau ffug am gredydau treth; a 
 
• twyll morgais. 

 
B7.7 Nid oes canlyniadau mor ddifrifol i bob achos o doriad diogelwch wrth 
gwrs. Mae nifer yn achosi embaras neu anghyfleustra llai difrifol i’r unigolion 
dan sylw. Mae gan unigolion yr hawl i gael eu diogelu rhag y math yma o 
niwed hefyd. 
 
B7.8 Mae gwelliannau mewn technoleg wedi galluogi sefydliadau i brosesu 
mwy a mwy o ddata personol, ac i rannu gwybodaeth yn haws. Mae 
manteision amlwg i hyn os byddant yn casglu neu rannu data personol yn 
unol ag egwyddorion diogelu data, ond mae hefyd yn rhoi mwy o gyfle i’r 
peryglon diogelwch amlwg ddigwydd. Y mwyaf o gronfeydd data a gaiff eu 
sefydlu a’r mwyaf o wybodaeth a gaiff ei gyfnewid, y mwyaf yw’r perygl y bydd 
y wybodaeth yn cael ei cholli, ei llygru neu ei chamddefnyddio. 
 
B7.9 Mae nifer o golledion proffil uchel o lawer iawn o ddata personol wedi 
tynnu sylw at y mater o ddiogelwch gwybodaeth. Ond, mae’r digwyddiadau 
hyn hefyd wedi gwneud hi’n glir bod diogelwch gwybodaeth yn fater o bryder 
i’r cyhoedd yn ogystal â chydymffurfiad technegol. Os ni chaiff data personol 
ei ddiogelu’n gywir, gall hyn achosi niwed difrifol i enw da a llewyrch sefydliad 
a gall gyfaddawdu diogelwch unigolion. 
 
Beth sydd angen ei ddiogelu gan drefniadau diogelwch gwybodaeth? 
 
B7.10 Mae’n bwysig deall bod gofynion y Ddeddf Diogelu Data yn mynd 
ymhellach na sut caiff y wybodaeth ei storio neu ei drosglwyddo.  Mae’r 
seithfed egwyddor diogelu data yn ymwneud â diogelwch pob agwedd o 
brosesu data personol.  
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B7.11 Felly dylai’r mesurau diogelwch y byddwch yn eu rhoi ar waith geisio 
sicrhau’r canlynol: 
 

• dim ond pobl awdurdodedig all weld, newid, datgelu neu ddinistrio 
data personol; 

 
• bod y bobl hynny’n gweithredu o fewn cwmpas eu hawdurdod yn 

unig; ac 
 

• os caiff data personol ei golli, ei newid neu ei ddinistrio yn 
ddamweiniol, y gellir ei adfer i atal unrhyw niwed neu drallod i’r 
unigolion mae’n ymwneud â. 

 
Pa lefel o ddiogelwch sydd ei angen? 
 
B7.12 Mae’r Ddeddf yn dweud y dylai fod gennych ddiogelwch sy’n briodol i: 
 

• natur y wybodaeth dan sylw; a’r 
 
• niwed y gellid ei achosi yn sgil ei gamddefnyddio, neu yn sgil ei golli 

neu ei ddinistrio’n ddamweiniol. 
 
B7.13 Nid yw’r Ddeddf yn diffinio “priodol”. Ond mae’n dweud y dylai asesiad 
o’r mesurau diogelwch priodol mewn achos penodol ystyried y datblygiadau 
technolegol a’r costau sydd ynghlwm.  Nid yw’r Ddeddf yn gofyn bod gennych 
dechnoleg diogelwch o’r radd eithaf i ddiogelu’r data personol a gedwir 
gennych, ond dylech adolygu’ch trefniadau diogelwch yn rheolaidd wrth i 
dechnoleg symud yn ei flaen. Fel y dywedwyd eisoes, does dim un ateb 
cyffredin i bawb wrth ymwneud â diogelwch gwybodaeth, a dylai lefel y 
diogelwch a ddewiswch ddibynnu ar y peryglon i’ch sefydliad. 
 
B7.14 Felly, cyn i chi benderfynu pa fesurau diogelwch gwybodaeth mae 
angen i chi eu cymryd, bydd angen i chi asesu’ch risg gwybodaeth: dylech 
adolygu’r data personol sydd gennych chi a sut yr ydych yn ei ddefnyddio i 
asesu pa mor werthfawr, sensitif neu gyfrinachol yw’r data, a pha niwed neu 
drallod fyddai’n cael ei achosi i unigolion pe byddai tor-diogelwch.   
 

Enghraifft  
Mae sefydliad yn cadw data personol sensitif neu 
gyfrinachol iawn (megis gwybodaeth am iechyd neu 
gyllid unigolyn) allai achosi niwed neu drallod i’r 
unigolion hynny pe byddai’n syrthio i ddwylo pobl eraill.  
Dylai mesurau diogelwch y sefydliad ganolbwyntio ar 
unrhyw fygythiad posib i’r wybodaeth neu i systemau 
gwybodaeth y sefydliad.  

 
B7.15 Dylai’r asesiad risg ystyried ffactorau megis:  
 

• natur a maint adeiladau a systemau cyfrifiadurol eich sefydliad; 
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• faint o staff sydd gennych chi; 
   
• pa mor hygyrch yw’r  data personol iddynt; ac 
 
• data personol sy’n cael ei gadw neu ei ddefnyddio gan drydydd parti 

ar eich rhan (yn ôl y Ddeddf Diogelu Data chi sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod diogelwch priodol gan unrhyw brosesydd data yr ydych 
yn ei gyflogi (gweler paragraffau B7.26 a B7.27)). 

 
Pa fath o fesurau diogelwch sy’n briodol? 
 
B7.16 Nid yw’r Ddeddf Diogelu Data yn diffinio’r mesurau diogelwch a ddylai 
fod gennych. Fodd bynnag, gallai gofynion diogelwch penodol sy’n gymwys o 
fewn diwydiannau penodol orfodi safonau penodol neu ofyn am fesurau 
penodol. Mewn termau cyffredinol, mae pa fesurau diogelwch sy’n briodol yn 
dibynnu ar eich amgylchiadau, ond mae sawl maes y dylech ganolbwyntio 
arno. Mae diogelwch corfforol a thechnegol yn debygol o fod yn 
angenrheidiol, ond yn annhebygol o fod yn ddigonol ar ei ben ei hun. Mae 
mesurau rheoliadol a sefydliadol yn debygol o fod yr un mor bwysig wrth 
ddiogelu data personol.  
 
Mesurau rheoliadol a sefydliadol 
 
B7.17 Mae cynnal asesiad risg gwybodaeth fel y disgrifir ym mharagraff B7.14 
a B7.15 yn enghraifft o fesur diogelwch gwybodaeth, ond mae’n debyg y bydd 
arnoch angen mesurau rheoliadol a sefydliadol eraill hefyd. Dylech geisio 
adeiladu diwylliant o ddiogelwch ac ymwybyddiaeth o fewn eich sefydliad. 
 
B7.18 Yn bwysicaf oll o bosib, mae’n arfer da pennu person neu adran yn 
eich sefydliad sydd â chyfrifoldeb o ddydd i ddydd dros fesurau diogelwch. 
Dylai’r awdurdod a’r adnoddau angenrheidiol fod ganddynt i gyflawni’r 
cyfrifoldeb hwn yn effeithiol.   
 

Enghraifft  
Mae Prif Weithredwr sefydliad maint canolig yn gofyn i’r 
Cyfarwyddwr Adnoddau sicrhau bod gan y sefydliad 
fesurau diogelwch gwybodaeth digonol, ac i wneud 
adroddiadau rheolaidd ar ddiogelwch i fwrdd y sefydliad. 
Mae’r adran Adnoddau yn gyfrifol am gynllunio a 
gweithredu polisi diogelwch y sefydliad, ysgrifennu 
dulliau gweithredu i staff eu dilyn, trefnu hyfforddiant 
staff, gwneud yn siŵr bod y mesurau diogelwch yn cael 
eu dilyn ac ymchwilio i ddigwyddiadau diogelwch.  

 
B7.19 Oni bai bod yna atebolrwydd clir yn eich sefydliad am fesurau 
diogelwch, mae’n fwy na thebyg y byddant yn cael eu hesgeuluso a bydd 
diogelwch cyffredinol eich sefydliad yn wallus ac yn dyddio’n gyflym. 
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B7.20 Ni fydd angen polisi diogelwch gwybodaeth mor ffurfiol ar bob sefydliad 
– bydd hyn yn dibynnu ar bethau megis maint y sefydliad, faint o ddata 
personol y mae’n ei gadw, a sut y bydd yn defnyddio’r data. Boed y materion 
hyn yn cael eu cynnwys mewn polisi ffurfiol neu beidio, mae angen i bob 
sefydliad fod yn glir amdanynt, ac am faterion cysylltiedig megis y canlynol: 
 

• cydlyniad rhwng pobl allweddol yn y sefydliad (er enghraifft, bydd 
angen i’r rheolwr diogelwch wybod am gomisiynu a chael gwared 
ag unrhyw offer TG); 

 
• mynediad i’r adeilad neu i’r offer a roddir i unrhyw un y tu allan i’r 

sefydliad (er enghraifft, i drwsio cyfrifiadur) a’r goblygiadau 
diogelwch ychwanegol y bydd hyn yn eu cynhyrchu; 

 
• trefniadau parhad busnes sy’n nodi sut i ddiogelu ac adfer unrhyw 

ddata personol y mae’r sefydliad yn ei gadw; a 
 
• gwiriadau cyfnodol i sicrhau bod mesurau diogelwch y sefydliad yn 

dal i fod yn briodol ac yn gyfoes. 
 
Staff 
 
B7.21 Mae’n hanfodol bod eich staff yn deall y pwysigrwydd diogelu data 
personol; bod yn gyfarwydd â pholisi diogelwch eich sefydliad; a rhoi mesurau 
diogelwch y sefydliad ar waith. Felly rhaid i chi ddarparu hyfforddiant 
cychwynnol a hyfforddiant gloywi, a dylai gynnwys: 
 

• dyletswyddau eich sefydliad yn ôl y Ddeddf Diogelu Data a 
chyfyngiadau ar y defnydd o ddata personol; 

 
• cyfrifoldebau aelodau unigol o staff dros ddiogelu data personol, 

gan gynnwys y posibilrwydd y byddant yn cyflawni trosedd 
gyfreithiol os byddant yn ceisio gweld gwybodaeth heb awdurdod yn 
fwriadol, neu’n datgelu gwybodaeth; 

 
• y dulliau cywir i ddefnyddio i adnabod galwyr; 
 
• y perygl o bobl yn ceisio cael data personol trwy dwyll (er enghraifft, 

trwy esgus mai amdanynt hwy y mae’n wybodaeth neu trwy wneud 
ymosodiadau “gwe-rwydo”) neu trwy eich perswadio i newid 
gwybodaeth pan na ddylech chi wneud hynny; ac 

 
• unrhyw gyfyngiadau a osodir gan eich sefydliad ar y defnydd 

personol o gyfrifiaduron gan staff (i osgoi, er enghraifft, haint firws 
neu sbam). 

 
B7.22 Mae effeithiolrwydd hyfforddiant staff yn dibynnu ar ddibynadwyedd yr 
unigolion sy’n cymryd rhan yn y lle cyntaf. Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn 
gofyn eich bod yn cymryd camau rhesymol i sicrhau dibynadwyedd unrhyw 
aelodau o staff sydd â mynediad i ddata personol.  
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Enghraifft  
Mae sefydliad yn gwirio hunaniaeth ei weithwyr pan 
benodir hwy trwy ofyn am gael  gweld pasbortau neu 
drwyddedau yrru cyn iddynt ddechrau gweithio. Mae 
hefyd yn cael geirda priodol i gadarnhau eu 
dibynadwyedd. Mae cytundeb cyflogaeth safonol y 
sefydliad yn esbonio beth y caiff staff ei wneud a beth na 
chânt ei wneud gyda’r data personol y mae ganddynt 
fynediad iddo. 

 
Diogelwch corfforol 
 
B7.23 Mae mesurau diogelwch i ddiogelu gwybodaeth gyfrifiadurol yn amlwg 
yn bwysig. Fodd bynnag, mae nifer o ddigwyddiadau diogelwch yn ymwneud 
â dwyn neu golli offer, neu â hen gyfrifiaduron neu gofnodion copi caled yn 
cael eu gadael yn segur.   
 
B7.24 Mae diogelwch corfforol yn cynnwys pethau megis ansawdd y drysau 
a’r cloeon, ac a yw’r adeilad wedi’i ddiogelu gan larymau, golau diogelwch neu 
deledu cylch cyfyng. Fodd bynnag, mae hefyd yn cynnwys sut y byddwch yn 
rheoli mynediad i’r adeilad, yn goruchwylio ymwelwyr, yn cael gwared â 
phapur gwastraff, ac yn cadw offer symudol yn ddiogel.   
 

Enghraifft  
Fel rhan o’i fesurau diogelwch, mae sefydliad yn sicrhau 
bod y wybodaeth ar liniaduron a roddir i staff wedi’i 
ddiogelu trwy amgryptiad, a bod sgriniau cyfrifiaduron 
desg yn y swyddfa wedi’u lleoli fel na all pobl sy’n mynd 
heibio eu gweld. Casglir papur gwastraff mewn biniau 
diogel a chaiff ei rwygo ar y safle ar ddiwedd bob 
wythnos. 

 
Diogelwch cyfrifiaduron 
 
B7.25 Mae diogelwch cyfrifiaduron yn esblygu o hyd, ac mae’n faes technegol 
a chymhleth. Yn ddibynnol ar ba mor gymhleth yw eich systemau ac ar 
arbenigrwydd technegol eich staff, efallai bydd angen i chi gael cyngor 
arbenigol ar ddiogelwch gwybodaeth sy’n mynd ymhellach na chwmpas y 
Canllaw hwn. Darparir rhestr o ffynonellau gwybodaeth defnyddiol ar ddiwedd 
y bennod hon. Dylech ystyried yr egwyddorion arweiniol canlynol wrth 
benderfynu ar ochr fwy technegol diogelwch gwybodaeth: 
 

• Mae angen i ddiogelwch eich cyfrifiaduron fod yn briodol i faint a’r  
defnydd a wneir o systemau eich sefydliad.  

 
• Fel y nodwyd uchod, dylech ystyried ddatblygiadau technegol, ond 

mae gennych hawl hefyd i ystyried costau wrth benderfynu pa 
fesurau diogelwch i’w defnyddio.  
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• Dylai’ch mesurau diogelwch fod yn briodol ar gyfer gweithrediad 

eich busnes. Er enghraifft, os oes gennych chi staff sy’n gweithio o 
adref, dylech sefydlu mesurau i sicrhau nad yw hyn yn tanseilio 
diogelwch. 

 
• Rhaid i’r mesurau a gymerwch fod yn briodol i natur y data personol 

yr ydych yn ei gadw ac i’r difrod allai ddigwydd yn sgil torri 
diogelwch. 

 
Beth yw’r sefyllfa pan fydd prosesydd data yn rhan o’r broses? 
  
B7.26 Efallai bydd sefydliadau yn defnyddio “prosesyddion data” trydydd parti 
i brosesu data personol ar eu rhan (gweler paragraffau A3.26 a A3.27). Mae 
hyn yn aml yn achosi problemau diogelwch. Mae angen gofal arbennig  gan 
mai’r sefydliad (ac nid y prosesyddion data) fydd yn gyfrifol yn ôl y Ddeddf 
Diogelu Data am yr hyn y mae’r prosesydd data yn ei wneud gyda’r data 
personol. 
 
B7.27 Mae’r Ddeddf yn cynnwys darpariaethau arbennig sy’n gymwys yn y 
sefyllfaoedd hyn. Dywed, lle byddwch yn defnyddio prosesydd data: 
 

• bod rhaid i chi ddewis prosesydd data sy’n darparu gwarantau 
digonol ar gyfer y mesurau diogelwch y bydd yn eu defnyddio i 
ddiogelu’r prosesu y bydd yn ei wneud i chi; 

 
• bod rhaid i chi gymryd camau rhesymol i sicrhau bod y mesurau 

diogelwch hynny’n cael eu defnyddio; a 
 

• bod rhaid cael cytundeb ysgrifenedig yn datgan beth mae’r 
prosesydd data yn cael ei wneud gyda’r data personol. Rhaid i’r 
cytundeb hefyd nodi bod rhaid i’r prosesydd data ddefnyddio’r un 
mesurau diogelwch y byddech chi’n eu defnyddio petaech yn 
prosesu’r data eich hun. Cyhoeddwyd model o gytundeb prosesu 
data gan y Pwyllgor Ewropeaidd ar Safoni (gweler 
ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/DPP/CWA15292-00-
2005-May.pdf). 

 
Beth ddylwn i ei wneud os bydd  tor-diogelwch? 
 
B7.28 Os, er gwaetha’r camau diogelwch yr ydych yn eu cymryd i ddiogelu’r 
data personol a gedwir gennych, y bydd tor-diogelwch yn digwydd, mae’n 
bwysig eich bod yn delio â’r sefyllfa’n effeithiol. Efallai bydd y toriad yn 
digwydd yn sgil lladrad, ymosodiad bwriadol ar eich systemau, defnydd heb 
ganiatâd o ddata personol gan aelod o staff, neu golled ddamweiniol neu 
fethiant yr offer. Sut bynnag y mae’r toriad yn digwydd, rhaid i chi ymateb iddo 
a’i reoli’n briodol. Mae cael polisi ar ddelio gyda thor-diogelwch gwybodaeth 
yn enghraifft arall o fesur diogelwch sefydliadol y geill y bydd rhaid i chi ei gael 
er mwyn cydymffurfio â’r seithfed egwyddor diogelu data.  
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B7.29 Mae yna bedair prif elfen i unrhyw gynllun rheoli toriadau: 
 

1. Cyfyngiant ac adfer – dylai’r ymateb i’r digwyddiad gynnwys cynllun 
adfer a, lle bo angen, drefniadau ar gyfer ostwng y difrod. 

 
2. Asesu’r peryglon – dylech asesu unrhyw beryglon yn ymwneud â’r 

tor-diogelwch, oherwydd mae’n yn debygol y byddant yn effeithio ar 
yr hyn y byddwch yn ei wneud ar ôl i’r toriad gael ei reoli. Yn 
benodol, dylech asesu’r goblygiadau allai fod yn anffafriol i 
unigolion; pa mor ddifrifol neu sylweddol y maent; a pha mor 
debygol yw hi y byddant yn digwydd. 

 
3. Hysbysiad o doriadau – gall rhoi gwybod i bobl am doriad diogelwch 

gwybodaeth fod yn rhan bwysig o reoli’r digwyddiad, ond nid yw’n 
ganlyniad ynddo’i hun. Dylech fod yn glir ynglŷn â phwy sydd angen 
gwybod a pham. Dylech, er enghraifft, ystyried rhoi gwybod i’r 
unigolion yr effeithir arno, yr ICO, cyrff rheoliadol eraill; sefydliadau 
trydydd parti eraill megis yr heddlu a’r banciau; neu’r cyfryngau.  

 
4. Gwerthuso ac ymateb – mae’n bwysig eich bod yn ymchwilio i 

achosion y toriad ac yn gwerthuso effeithiolrwydd eich ymateb i’r 
toriad hefyd. Os bydd angen, dylech ddiweddaru’ch polisïau a’ch 
dulliau gweithredu yn unol â hyn. 

 
B7.30 Ystyrir y materion hyn yn fwy manwl yn y ddogfen “Cyfarwyddyd ar 
reoli toriad mewn diogelwch gwybodaeth ” ar ein gwefan. Rydym hefyd wedi 
cynhyrchu “Hysbysu’r ICO am Doriadau Diogelwch Data”. Mae’r cyfarwyddyd 
hwn ar: 
 

• yr amgylchiadau y disgwyliwn i sefydliadau roi gwybod i ni am 
doriadau diogelwch;  

 
• y wybodaeth sydd ei hangen arnom dan yr amgylchiadau hynny; a  
 
• beth all sefydliadau ei ddisgwyl i ni ei wneud ar ôl rhoi gwybod i ni? 

 
Pa ffynonellau eraill o wybodaeth a chyngor sydd ar gael? 
 
B7.31 Mae’r tabl isod yn rhoi manylion am rai ffynonellau ychwanegol o 
gyngor ar ddiogelwch gwybodaeth. 
 

 
Cyngor cyffredinol 

 

 
www.berr.gov.uk/sectors/infosec/infos
ecadvice/page10059.html
 

  
www.berr.gov.uk/sectors/infosec/
 
 

Cyngor mwy arbenigol ar gyfer 
busnesau bach a chanolig 
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Pecyn e-ddysgu www.bobs-business.co.uk
 

  
 
B7.32 Mae safon ryngwladol ar gyfer rheoli diogelwch gwybodaeth: 
 
 
Golwg fanwl ar ISO 27001;  yn 
cynnwys cynllun archwiliad ac 
ardystio 

 
www.27001-online.com
 
www.bsi-global.com
 

 

B8 – Egwyddor 8: anfon data personol y tu 
allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd 
 
 
B8.1 Mae’r bennod hon yn cynnig cyngor ymarferol i gwmnïau neu 
sefydliadau eraill sydd eisiau anfon data personol tu allan i’r Ardal 
Economaidd Ewropeaidd (AEE).  
 
B8.2 Mae gan rai o’r termau a ddefnyddir yn y bennod hon ystyr penodol yn 
y Ddeddf Diogelu Data, megis “data personol” a “phrosesu”. Rydym yn 
defnyddio “sefydliad” a “chi” yn lle “rheolydd data”, ac “unigolyn” yn hytrach na 
“gwrthrych y data” (y termau a ddefnyddir yn y Ddeddf). Ceir esboniad o 
ddiffiniadau’r holl dermau hyn, ac o gysyniadau allweddol eraill yn y Ddeddf, 
ym mhennod A3. 
 
Yn gryno – beth mae’r Ddeddf Diogelu Data yn ei ddweud am 
anfon data personol tu allan i’r AEE? 
 
B8.3 Dywed y Ddeddf Diogelu Data: 

 

Personal data shall not be transferred to a country or territory outside the 
EEA unless that country or territory ensures an adequate level of protection 
for the rights and freedoms of data subjects in relation to the processing of 
personal data. 
 

B8.4 Dyma’r wythfed egwyddor diogelu data, ond bydd egwyddorion eraill y 
Ddeddf fel arfer yn berthnasol i anfon data personol dramor hefyd. Er 
enghraifft, gan amlaf bydd yr egwyddor gyntaf (yn ymwneud â phrosesu teg a 
chyfreithlon) yn gofyn i chi hysbysu unigolion ynglŷn â datgeliadau o’u data 
personol i drydydd parti dramor. Bydd y seithfed egwyddor (yn ymwneud â 
diogelwch gwybodaeth) hefyd yn berthnasol i sut yr anfonir y wybodaeth a’r 
angen i sefydlu cytundebau wrth ddefnyddio isgontractwyr o dramor. 
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B8.5 Mae’r Ddeddf hefyd yn cyflwyno’r sefyllfaoedd lle nad yw’r wythfed 
egwyddor yn berthnasol, ac fe ystyrir y sefyllfaoedd hyn yn fanylach yn y 
bennod hon hefyd. 
 
Yn fanylach... 
 
A yw’n bosibl cyflawni fy amcanion ac anfon gwybodaeth y tu allan i’r 
DU heb brosesu data personol? 
 
B8.6 Cyn trosglwyddo, dylech ystyried a ellir cyflawni’ch amcanion heb 
brosesu data personol. Er enghraifft, os gwneir y data’n ddienw fel nad yw’n 
bosibl adnabod unigolion wrth ei ddefnyddio, nawr neu ar unrhyw adeg yn y 
dyfodol, yna ni fydd yr egwyddorion diogelu data yn berthnasol i chi ac fe 
allwch drosglwyddo’r wybodaeth y tu allan i’r AEE. 
 
Beth yw trosglwyddiad? 
 
B8.7 Mae trosglwyddiad yn golygu anfon data personol at rywun mewn 
gwlad arall. 
 

Enghraifft  
I storio gwybodaeth am weithwyr, mae cwmni yn y 
Deyrnas Unedig yn defnyddio system adnoddau dynol  
yn yr Unol Daleithiau sy’n perthyn i’w rhiant gwmni. 

 
Enghraifft  
Mae asiantaeth deithio yn anfon manylion cwsmer i 
westy yn Awstralia lle byddant yn aros ar wyliau. 

 
B8.8 Nid yw trosglwyddiad yr un fath â symud gwybodaeth trwy wlad. Dim 
ond os yw’r wybodaeth yn symud i wlad, yn hytrach na phasio trwyddi’n unig 
ar ei ffordd i’w chyrchfan, y bydd yr wythfed egwyddor yn berthnasol. 

 
Enghraifft  
Trosglwyddir data personol o wlad “A” i wlad “B” trwy 
weinydd yng ngwlad “C”, nad yw’n cael mynediad i nac 
yn trafod y wybodaeth tra’i bod yng ngwlad “C”. Dan yr 
amgylchiadau hyn, dim ond i wlad “B” y mae’r 
trosglwyddiad yn cael ei wneud. 

 
B8.9 Byddwch yn prosesu data personol yn y Deyrnas Unedig ac yn ei 
drosglwyddo hyd yn oed os:  
 

• byddwch yn casglu gwybodaeth yn ymwneud ag unigolion ar bapur, 
heb ei threfnu na’i strwythuro mewn unrhyw fodd; a  

 
• byddwch yn ei hanfon dramor gyda’r bwriad o’i phrosesu yn 

defnyddio offer sy’n gweithredu’n awtomatig unwaith y bydd yno; 
neu  
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• fe’i hychwanegir i system ffeilio dra-strwythuredig yn ymwneud ag 

unigolion.  
 

Enghraifft  
Mae brocer yswiriant mawr yn anfon cyfres o nodiadau 
am gwsmeriaid unigol at gwmni sy’n gweithredu ar eu 
rhan mewn gwlad arall. Mae’r nodiadau wedi eu 
hysgrifennu â llaw ac nid ydynt wedi eu storio ar 
gyfrifiadur nac fel rhan o system ffeilio berthnasol yn y 
Deyrnas Unedig. Bydd y nodiadau yn cael eu rhoi ar 
gyfrifiadur yn y wlad arall a’u hychwanegu i system reoli 
cwsmeriaid. 

 
B8.10 Bydd rhoi gwybodaeth bersonol ar wefan yn aml yn golygu trosglwyddo 
i wledydd y tu allan i’r AEE. Bydd y trosglwyddiadau yn digwydd pan fydd 
rhywun y tu allan i’r AEE yn cael mynediad i’r wefan. Os byddwch yn llwytho 
gwybodaeth ar weinydd wedi ei leoli yn y DU er mwyn caniatáu mynediad 
iddo trwy wefan, dylech ystyried a fyddai trosglwyddiad yn debygol o 
ddigwydd ac a fyddai hynny’n deg i’r unigolion dan sylw. Os ydych yn bwriadu 
i rywun o du allan i’r AEE gael mynediad i’r wybodaeth ar y wefan, yna mae 
hyn yn drosglwyddiad.  
 
Pa wledydd sydd yn yr AEE? 
 
B8.11 Nid oes unrhyw gyfyngiad ar drosglwyddo data personol i wledydd yr 
AEE. Ar hyn o bryd, y rhain yw:  
 
Awstria Estonia  Gwlad yr Iâ  Lwcsembwrg  Rwmania 
Gwlad Belg Y Ffindir  Iwerddon  Malta  Slofacia 
Bwlgaria Ffrainc  Yr Eidal  Yr Iseldiroedd  Slofenia 
Y Weriniaeth 
Tsiec  

Yr Almaen  Latfia  Norwy  Sbaen 

Cyprus  Gwlad Groeg  Liechtenstein Gwlad Pwyl  Sweden 
Denmarc  Hwngari  Lithwania  Portiwgal  
 
Pa wledydd sydd â lefel ddigonol o ddiogelwch? 
 
B8.12 Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu fod gan rai gwledydd 
lefel digonol o ddiogelwch ar gyfer data personol. Ar hyn o bryd, fe ystyrir fod 
gan y gwledydd canlynol ddiogelwch digonol. 
 
Yr Ariannin Canada Guernsey Ynys Manaw Y Swistir 
Jersey 
 
B8.13 I gael y rhestr ddiweddaraf o wledydd o’r fath, gweler gwefan diogelu 
data’r Comisiwn Ewropeaidd yn: 
www.europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/thirdcountries/index_en.ht
m. 
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B8.14 Er nad yw Unol Daleithiau America wedi ei gynnwys ar restr y 
Comisiwn Ewropeaidd, mae’r Comisiwn yn ystyried fod data personol a 
anfonir i’r Unol Daleithiau dan gynllun “Harbwr Diogel” wedi ei ddiogelu’n 
ddigonol. Pan fydd cwmni o’r Unol Daleithiau yn cofrestru i fod yn rhan o’r 
cytundeb Harbwr Diogel, mae’n yn cytuno i:  
 

• ddilyn saith egwyddor trin gwybodaeth; a  
 
• cael eu dal yn gyfrifol am gadw at yr egwyddorion hynny gan y 

Comisiwn Masnachu Ffederal neu gynlluniau goruchwylio eraill.  
 
B8.15 Ni all mathau penodol o gwmnïau gofrestru ar gyfer Harbwr Diogel. 
Ceir rhestr o gwmnïau sydd wedi cofrestru gyda’r cytundeb Harbwr Diogel ar 
wefan Adran Fasnach yr Unol Daleithiau yn 
http://www.export.gov/safeharbor/doc_safeharbor_index.asp. 
 
B8.16 Yng Ngorffennaf 2007, arwyddwyd cytundeb gan yr UE a’r Unol 
Daleithiau i gyfreithloni a rheoleiddio trosglwyddiad gwybodaeth cofnod enw 
teithwyr o gwmnïau hedfan yr UE i Adran Diogelwch y Famwlad yr Unol 
Daleithiau. Ystyrir fod y cytundeb hwn yn darparu digon o ddiogelwch ar gyfer 
y data personol dan sylw. 
 
Os nad yw deddf diogelu data gwlad wedi ei chymeradwyo fel un sy’n 
ddigonol, a yw’n dal yn bosib anfon data personol i’r wlad honno? 
 
B8.17 Ydi, os ydych yn fodlon fod lefel digonol o ddiogelwch dan yr 
amgylchiadau penodol hynny. Gallwch:  
 

• asesu digonolrwydd eich hun; 
 
• ddefnyddio cytundebau, yn cynnwys cymalau model cytundebol a 

gymeradwywyd gan yr Undeb Ewropeaidd; 
 
• gael cymeradwyaeth y Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer eich 

Rheolau Corfforaethol Rhwymol; neu  
 
• ddibynnu ar eithriadau o’r rheol.  

 
Sut yr ydw i’n asesu digonolrwydd? 
 
B8.18 Bydd angen i chi fod yn fodlon fod lefel digonol o ddiogelwch dan yr 
amgylchiadau penodol hynny. Ar gyfer data personol o’r Deyrnas Unedig, 
mae’r Ddeddf yn nodi pa ffactorau y dylech eu hystyried wrth wneud y 
penderfyniad hwn. Maent yn ymwneud â: 
 

• natur y data personol sy’n cael ei drosglwyddo; 
 
• sut bydd y data’n cael ei ddefnyddio ac am ba hyd; a  
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• deddfau ac arferion y wlad yr ydych yn trosglwyddo iddi. 
 
B8.19 Mae hyn yn golygu cyflawni asesiad risg. Rhaid i chi benderfynu a oes 
digon o ddiogelwch ar gyfer unigolion, ym mhob un o amgylchiadau’r 
trosglwyddiad. Gelwir hyn yn asesiad o ddigonolrwydd. Er mwyn asesu 
digonolrwydd, dylech edrych ar: 
 

• i ba raddau mae’r wlad wedi mabwysiadu safonau diogelu data yn 
ei chyfraith; 

 
• a oes modd o sicrhau fod y safonau yn cael eu cyflawni; a  
 
• a oes gweithdrefn effeithiol ar gyfer unigolion i orfodi eu hawliau neu 

i gael iawndal os bydd pethau’n mynd o chwith.  
 
B8.20 Rydym yn sylweddoli y gallai fod yn anymarferol i chi gyflawni 
dadansoddiad manwl o ddigonolrwydd mewn perthynas â’r sefyllfa gyfreithiol 
mewn gwlad nad yw yn yr AEE. Efallai y byddai’r dadansoddiad hwn yn fwy 
priodol ar gyfer busnes sy’n trosglwyddo swm anferth o ddata personol i wlad 
benodol yn rheolaidd, yn hytrach na chwmni allai fod angen dim ond 
trosglwyddo data personol i unrhyw un o ddetholiad eang o wledydd yn 
achlysurol. Felly, nid yw’r Canllaw hwn yn rhoi cyngor manwl ar sut i gyflawni 
prawf digonolrwydd; fe’i ceir yn adrannau 2.3 i 2.6 o “Yr wythfed egwyddor 
diogelu data a throsglwyddiadau data rhyngwladol”. 
 
B8.21 Mewn ambell achos fe allech wneud penderfyniad rhesymol fod lefel 
digonol o ddiogelwch heb gyflawni prawf manwl. Sefyllfa gyffredin fyddai pan 
fyddwch yn trosglwyddo data personol i brosesydd yn gweithredu ar eich 
cyfarwyddiadau dan gytundeb. Rydych yn dal i fod yn gyfreithiol gyfrifol am 
sicrhau y prosesir y data yn unol â’r egwyddorion. Yn benodol, dim ond lle ceir 
cytundeb sy’n gofyn bod gan y prosesydd ddiogelwch priodol ac i weithredu ar 
eich cyfarwyddiadau’n unig y gellir trosglwyddo data personol. Felly fe ddylai 
gwybodaeth unigolion ddal i gael ei diogelu i’r un safon ag y byddai yn y 
Deyrnas Unedig a gallant ymarfer yr un hawliau ag yn y Deyrnas Unedig. Mae 
hyn am eich bod yn atebol o hyd am sicrhau fod prosesu yn cydymffurfio â’r 
egwyddorion diogelu data. Wrth ddewis prosesydd, bydd angen sicrhau ei fod 
yn ddibynadwy a bod ganddo’r diogelwch priodol.  
 
B8.22 Fodd bynnag, mae’r lefel y diogelwch yn annhebygol o fod yn ddigonol 
os:  
 

• yw’r trosglwyddiad yn un i brosesydd mewn gwlad ansefydlog; a  
 
• bod natur y wybodaeth yn golygu ei bod mewn perygl penodol. 

 
B8.23 Am ragor o wybodaeth, gweler adran 5 “Yr wythfed egwyddor diogelu 
data a throsglwyddiadau data rhyngwladol” a’r nodyn ymarfer da ar 
“Cytundebau allanol - canllaw ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint” ar 
ein gwefan.  
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B8.24 Gallwch wneud penderfyniad rhesymol ynglŷn â digonolrwydd heb 
ddadansoddiad manwl, yn ddibynnol ar: natur y wybodaeth; amgylchiadau’r 
trosglwyddiad; eich dealltwriaeth o’r wlad; a’r cwmni yr ydych yn trosglwyddo 
iddo. Trafodir ambell enghraifft isod.  
 

Enghraifft  
Mae prifysgol eisiau trosglwyddo bywgraffiadau 
academaidd ei ddarlithwyr a staff ymchwil i brifysgolion 
eraill a myfyrwyr posibl y tu allan i’r AEE. Ni chynhwysir 
unrhyw wybodaeth breifat. Mae hyn yn hen arfer yn y 
brifysgol. Mae’r data personol, megis cymwysterau a 
chyhoeddiadau’r staff, eisoes ar gael yn gyhoeddus. Gall 
unrhyw aelod o staff ofyn i gael atal eu gwybodaeth os 
oes ganddynt reswm dros wneud hynny - megis 
pryderon ynglŷn â’u diogelwch. Yn yr achos hwn, mae’n 
anodd gweld problem gyda digonolrwydd gan fod y 
potensial o wrthwynebiad gan staff wedi ei ddileu a phrin 
iawn yw unrhyw  berygl pellach o gamddefnydd. 

 
Enghraifft  
Mae cwmni A yn y Deyrnas Unedig yn anfon ei restr o 
gwsmeriaid at gwmni B y tu allan i’r AEE er mwyn i 
gwmni B, sy’n gweithredu fel prosesydd, allu anfon 
llythyr at gwsmeriaid cwmni A. Mae’n debygol fod 
diogelwch digonol yn bodoli os: 
- yw’r wybodaeth a drosglwyddir yn enwau a 
chyfeiriadau’n unig; 
- nad oes unrhyw beth yn arbennig o sensitif ynghylch 
busnes cwmni A; 
- mai unwaith yn unig y bydd yr enwau a’r cyfeiriadau’n 
cael eu defnyddio bod rhaid eu dychwelyd neu eu 
dinistrio o fewn cyfnod byr o amser; 
- gŵyr cwmni A fod cwmni B yn ddibynadwy; a 
- ceir cytundeb rhyngddynt yn llywodraethu sut y 
defnyddir y wybodaeth. 

 
Enghraifft  
Mae gweithiwr cyflogedig yn teithio y tu allan i’r AEE 
gyda gliniadur yn cynnwys data personol cysylltiedig â’u 
cyflogaeth. Eu cyflogwr yn y Deyrnas Unedig yw’r 
rheolydd data. Cyn belled â bod y wybodaeth yn aros 
gyda’r gweithiwr ar y gliniadur, a bod gan y cyflogwr 
weithdrefn effeithiol i ddelio â diogelwch a pheryglon 
eraill cysylltiedig â defnyddio gliniadur (yn cynnwys 
peryglon ychwanegol teithio rhyngwladol), mae’n 
rhesymol penderfynu fod diogelwch digonol. 

 
Enghraifft  
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Mae cwmni rhyngwladol yn trosglwyddo rhestr o rifau 
estyniadau ffôn mewnol i’w is-gwmnïau tramor. 
Oherwydd natur y wybodaeth mae’n annhebyg y daw 
niwed sylweddol i’r unigolion a nodir os bydd ffynhonnell 
heb awdurdod yn cael gafael ar y rhestr. Mae’n rhesymol 
penderfynu fod digon o ddiogelwch yn bodoli. 

 
B8.25 Dengys yr enghreifftiau hyn y gallwch, dan amodau penodol, 
benderfynu a oes digonolrwydd. Gallech gyfyngu ar y math o wybodaeth y 
byddwch yn ei throsglwyddo a’r math o sefydliadau yr ydych yn trosglwyddo 
iddynt, neu fynnu bod y cwmni terfynol yn bodloni amodau penodol trwy 
gytundeb neu fel arall.  
 
Sut y gallwch chi ddefnyddio cytundebau i sicrhau fod lefel digonol o 
ddiogelwch? 
 
B8.26 Mae sawl math o gytundeb y gallwch ei ddefnyddio i drosglwyddo data 
personol y tu allan i’r AEE. Y prif fathau yw:  
 

• cytundebau yn seiliedig ar y cymalau cytundebol safonol a 
gymeradwywyd gan y Comisiwn Ewropeaidd (cymalau model y 
Comisiwn Ewropeaidd); a 

 
• cytundebau eraill yr ydych wedi eu llunio eich hun ar ôl asesiad risg 

er mwyn dod â diogelwch i lefel ddigonol. 
  
Cymalau model y Comisiwn Ewropeaidd 
 
B8.27 Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo tair cyfres o gymalau 
cytundebol safonol (a elwir yn gymalau model) fel rhai sy’n darparu lefel 
amddiffyniad ddigonol. Os byddwch yn defnyddio’r cymalau model hyn yn eu 
cyfanrwydd yn eich cytundeb, ni fydd angen i chi wneud asesiad digonolrwydd 
eich hun.  
 
B8.28 Mae dwy gyfres o’r cymalau model yn ymwneud â throsglwyddo data 
personol o un cwmni i gwmni arall, a fydd yn mynd ymlaen i’w ddefnyddio i’w 
berwyl ei hun. Yn yr achos hwn, gallwch ddewis y naill gyfres o gymalau neu’r 
llall, yn ddibynnol ar beth sy’n gweddu orau i’ch trefniadau busnes. Ar gyfer 
trosglwyddo data personol i brosesydd yn gweithredu yn unol â’ch 
cyfarwyddiadau y mae’r gyfres arall o gymalau model, megis cwmni sy’n 
darparu gwasanaethau TG i chi neu sy’n rhedeg canolfan alwadau ar eich 
cyfer.  
 
B8.29 Mae’r cymalau model wedi eu hatodi fel atodiad i benderfyniadau’r 
Comisiwn Ewropeaidd ar ddigonolrwydd, sy’n cymeradwyo eu defnydd, a 
gallwch ddod o hyd iddynt ar wefan diogelu data'r Comisiwn yn: 
www.europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/modelcontracts/index_en.h
tm. 
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B8.30 Os ydych yn dibynnu ar benderfyniadau digonolrwydd y Comisiwn 
Ewropeaidd, ni ddylid newid y cymalau mewn unrhyw fodd, megis cael 
gwared â rhannau neu ychwanegu at gymalau eraill i newid yr ystyr, ond gellir 
ymgorffori’r cymalau i gytundebau eraill. Am ragor o wybodaeth, gweler adran 
3.2 “Yr wythfed egwyddor diogelu data a throsglwyddiadau data rhyngwladol”.  
 
Cytundebau eraill 
 
B8.31 Gallwch hefyd ddefnyddio eich cytundebau’ch hun yn gymorth i  
sicrhau digonolrwydd ar gyfer cyfres benodol o drosglwyddiadau. Gallwch 
ddefnyddio’r cytundebau hyn i lenwi bylchau lle’r ydych wedi penderfynu y 
byddai digonolrwydd, oni bai am wendid penodol. Er enghraifft, efallai yr 
hoffech gynnwys cymal yn y cytundeb yn gofyn i’r cwmni sy’n derbyn y 
wybodaeth i’w dychwelyd atoch os daw’r berthynas i ben neu os byddant yn 
mynd allan o fusnes.  
 
B8.32 Nid oes rhaid i chi gael cytundeb ar wahân ar gyfer diogelu data. 
Gallwch gynnwys yr amodau i sicrhau digonolrwydd o fewn unrhyw gytundeb 
cyffredinol sy’n ymwneud â’ch perthynas gyda’r cwmni arall.  
 
B8.33 Gallwch hefyd ddefnyddio cytundebau os nad ydych mewn sefyllfa i 
feirniadu digonolrwydd. Dylai’r cytundeb fod yn gynhwysfawr i'ch galluogi i 
sicrhau fod digonolrwydd yn bodoli, heb fod angen dadansoddi 
amgylchiadau’r trosglwyddiad. Bydd y math hwn o gytundeb yn debyg iawn i 
gytundeb safonol yn defnyddio cymalau model y Comisiwn Ewropeaidd, y 
gallwch eu defnyddio i ddatblygu’ch amodau chi eich hun.  
 
B8.34 Os ydych yn defnyddio darpariaethau cytundeb sy’n wahanol i’r 
cymalau model, mae perygl y bydd digonolrwydd lefel diogelwch cytundeb yn 
cael ei herio yn y dyfodol. Rhaid i chi gofnodi’ch rhesymeg a’ch 
penderfyniadau a gallu cyfiawnhau eich gweithredoedd os gofynnir i chi 
wneud hynny. Mae hyn yn unol â’n dull gweithredu cyffredinol ar gyfer 
cydymffurfio â’r Ddeddf. Ni allwn roi cyngor manwl i chi na chymeradwyo 
cytundebau ag eithrio dan amgylchiadau arbennig iawn. 
 
Dan ba amgylchiadau y bydd y Comisiynydd Gwybodaeth yn 
cymeradwyo trosglwyddiadau gan sefydliad? 
 
B8.35 Mae gan y Comisiynydd Gwybodaeth y grym i awdurdodi 
trosglwyddiadau data personol ar sail fod lefel digonol o ddiogelwch dan yr 
amgylchiad arbennig. Ond ni fyddwn yn gwneud hyn yn rheolaidd, gan eich 
bod chi mewn gwell sefyllfa i benderfynu a oes digonolrwydd o ganlyniad i’ch 
dealltwriaeth o’r mesurau diogelwch a’r prosesu. 
 
B8.36 Os byddwn yn awdurdodi trosglwyddiad, rhaid i ni ddweud wrth y 
Comisiwn Ewropeaidd ac awdurdodau diogelu data eraill yn Ewrop.  
 
B8.37 Ni fyddwn yn awdurdodi trefniadau untro rhyngoch chi a chwmnïau 
mewn gwledydd eraill oni bai ei fod dan amgylchiadau arbennig iawn. 
Byddai’n rhaid i ni fod yn fodlon nad oedd modd arall rhesymol i chi 
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gydymffurfio â’r wythfed egwyddor, er enghraifft trwy weithredu unrhyw un o’r 
eithriadau neu trwy wneud eich asesiad eich hun o ddigonolrwydd.  
 
Beth yw “rheolau corfforaethol rhwymol”? 
  
B8.38 Opsiwn arall yw mabwysiadu codau ymddygiad corfforaethol rhwymol, 
a elwir yn rheolau corfforaethol rhwymol. Dim ond ar gyfer sefydliadau 
rhyngwladol sy’n trosglwyddo gwybodaeth y tu allan i’r AEE ond sy’n gwneud 
hynny o fewn eu grŵp o gwmnïau y mae’r opsiwn hwn yn berthnasol. Mae’r 
rheolau hyn yn creu hawliau ar gyfer unigolion, y gellir eu hymarfer gerbron y 
llysoedd neu awdurdodau diogelu data, a goblygiadau ar gyfer y cwmni. Ym 
mhob achos, mae’r rheolau yn gyfreithiol rwymol i’r cwmnïau yn y grŵp 
rhyngwladol a gwneir hwy felly fel arfer gan ddatganiadau unochrog, 
cytundebau o fewn grwpiau neu lywodraethu corfforaethol y grŵp. I 
ddefnyddio rheolau corfforaethol rhwymol i drosglwyddo data personol yn 
rhydd o fewn eich grŵp o gwmnïau, rhaid i’r holl awdurdodau diogelu data 
Ewropeaidd perthnasol eu cymeradwyo, gan gydweithio gyda’i gilydd wrth 
asesu safon eich rheolau. 
 
B8.39 Efallai y bydd angen i chi ddefnyddio codau ymddygiad mewnol, yn 
debyg i reolau corfforaethol rhwymol, i drosglwyddo gwybodaeth o’r Deyrnas 
Unedig heb awdurdodiad dan yr amgylchiadau canlynol:  
 

• lle’r ydych wedi cyflawni asesiad risg; ac  
 
• yr ydych yn fodlon fod y codau yn darparu lefelau digonol o’r 

diogelwch sy’n ofynnol dan yr wythfed egwyddor.  
 

B8.40 Os nad oes gennych ganiatâd, mae perygl y cewch eich herio yn y 
dyfodol ynglŷn â digonolrwydd lefel diogelwch y cytundeb. Rhaid i chi 
gofnodi’ch rhesymeg a’ch penderfyniadau a gallu cyfiawnhau eich 
gweithredoedd os gofynnir i chi wneud hynny. Mae hyn yn unol â’n dull 
gweithredu cyffredinol ar gydymffurfiad â’r Ddeddf. 
 
B8.41 Am ragor o wybodaeth ar reolau corfforaethol rhwymol, gweler adran 
3.3 “Yr wythfed egwyddor diogelu data a throsglwyddiadau data rhyngwladol”, 
y dudalen trosglwyddiadau rhyngwladol a Chwestiynau Cyffredin rheolau 
corfforaethol rhwymol ar ein gwefan. 
 
A oes unrhyw eithriadau i’r rheol?  
 
B8.42 Mae nifer o eithriadau i’r wythfed egwyddor, lle cewch drosglwyddo 
data personol hyd yn oed os nad oes diogelwch digonol. Fodd bynnag, mae’n 
arfer da sicrhau fod diogelwch digonol os yw’n bosibl, a dim ond dibynnu ar 
eithriad os nad yw’n bosibl. Serch hynny, mae’r eithriadau ar gael i chi yn 
gyfreithiol ac mewn nifer o amgylchiadau maent yn ateb syml sy’n arwain at 
ddim ond colled diogelwch minimol i’r unigolyn. Fe gewch ddadansoddiad 
manwl o’r eithriadau yn adran 4 “Yr wythfed egwyddor diogelu data a 
throsglwyddiadau data rhyngwladol”. 
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Caniatâd 
 
B8.43 Gallwch drosglwyddo data personol dramor os oes gennych ganiatâd 
yr unigolyn, a ddylai gael ei roi’n glir ac yn rhydd a gellir ei dynnu’n ôl yn 
ddiweddarach gan yr unigolyn. Rydym yn esbonio beth yw caniatâd yn 
fanylach ym mharagraffau B9.15 - B9.24. 
 
B8.44 Ni fydd caniatâd yn ddilys os nad oes gan yr unigolyn unrhyw ddewis 
ond rhoi caniatâd.  

 
Enghraifft  
Mae cwmni yn gofyn i’w weithwyr gytuno i drosglwyddo 
eu data personol yn rhyngwladol. Y gosb am beidio 
cytuno yw diswyddiad, ac felly ni all y cwmni ddibynnu ar 
unrhyw “ganiatâd” a roddir gan ei weithwyr dan yr 
amgylchiadau hyn. 

 
B8.45 Rhaid bod yr unigolyn yn gwybod ac wedi deall yr hyn y maent yn 
cytuno iddo. Dylech nodi’r rhesymau dros drosglwyddo ac, hyd ag y mae 
modd, y gwledydd dan sylw. Os ydych yn ymwybodol o unrhyw risgiau 
penodol cysylltiedig â’r trosglwyddiad, dylech ddweud wrth yr unigolyn. Yn ein 
barn ni, nid yw caniatâd yn debygol o fod yn ddatrysiad digonol i 
drosglwyddiadau lluosog yn yr hirdymor na rhai sy’n codi o aildrefnu 
strwythurol.  
 
Perfformiad cytundeb 
 
B8.46 Gallwch drosglwyddo data personol dramor os yw’n angenrheidiol ar 
gyfer cyflawni mathau penodol o gytundeb neu os yw’r trosglwyddiad yn 
angenrheidiol i sefydlu’r cytundeb. 
  
B8.47 Ar gyfer cytundeb rhwng y sefydliad a’r unigolyn, fe allwch drosglwyddo 
data personol dramor os yw’r trosglwyddiad yn:  
 

• angenrheidiol i gyflawni’r cytundeb; neu  
 
• yn rhan angenrheidiol o’r camau y mae’r unigolyn wedi gofyn i chi 

eu cyflawni cyn y daw i gytundeb â chi. 
 
B8.48 Ar gyfer cytundeb rhwng y sefydliad a rhywun ag eithrio’r unigolyn, fe 
allwch drosglwyddo data personol dramor dan yr amgylchiadau canlynol: 
 

• os yw’r unigolyn yn gwneud cais am y cytundeb neu ei fod er eu 
lles; ac 

 
• os yw’r trosglwyddiad yn angenrheidiol i gloi’r cytundeb; neu  
 
• os yw’r trosglwyddiad yn angenrheidiol i gyflawni cytundeb o’r fath.  
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B8.49 Yn y cyd-destun hwn, nid yw cytundebau wedi eu cyfyngu i nwyddau a 
gwasanaethau – fe allant gynnwys cytundebau cyflogaeth. Mae penderfynu a 
yw trosglwyddiad yn angenrheidiol i gyflawni cytundeb yn ddibynnol ar natur y 
nwyddau neu wasanaethau a ddarperir dan y cytundeb yn hytrach nag ar sut 
y trefnir eich busnes.  
 
B8.50 Nid yw trosglwyddiad yn angenrheidiol os mai’r unig reswm y mae ei 
angen yw oherwydd y ffordd y mae eich busnes wedi ei strwythuro (gweler 
pennod B9).  

 
Enghraifft  
Mae unigolyn yn bwcio gwesty yn yr Unol Daleithiau trwy 
asiant yn y Deyrnas Unedig. Bydd angen i’r asiant yn y 
Deyrnas Unedig drosglwyddo’r manylion bwcio i’r Unol 
Daleithiau er mwyn cwblhau ei gytundeb gyda’r unigolyn. 

 
Enghraifft  
Mae cwsmer cyhoeddwr cardiau credyd yn y Deyrnas 
Unedig yn defnyddio cerdyn yn Japan. Efallai y bydd 
rhaid i gyhoeddwr y cerdyn drosglwyddo rhywfaint o 
ddata personol i Japan i ddilysu’r cerdyn ac/neu ad-
dalu’r gwerthwr. 

 
Enghraifft  
Mae masnachwr rhyngrwyd yn y Deyrnas Unedig yn 
gwerthu dodrefn ar-lein. Mae’n esbonio i gwsmeriaid mai 
masnachwr ydyw, ac nid gwneuthurwr. Anfonir nwyddau 
yn uniongyrchol at y cwsmer gan y gwneuthurwr. Os 
bydd cwsmer yn archebu nwyddau sydd wedi eu 
gwneud yn yr Ukrain, rhaid i’r masnachwr drosglwyddo 
enw a chyfeiriad dosbarthu i’r Ukrain i gyflawni’r 
cytundeb. 

 
Budd sylweddol i’r cyhoedd 
 
B8.51 Gallwch drosglwyddo data personol dramor lle bo’n angenrheidiol am 
resymau sydd o fudd sylweddol i’r cyhoedd. Mae’r trothwy hwn yn un anodd 
iawn i’w fodloni ac mae’n fwyaf tebyg y bydd yn berthnasol mewn meysydd 
megis atal a chanfod troseddau; diogelwch cenedlaethol; a chasglu trethi. 
Dylai sefydliadau sy’n bwriadu dibynnu ar yr eithriad hwn ystyried pob achos 
yn unigol. Rhaid i’r budd i’r cyhoedd fod yn un yn y Deyrnas Unedig ac nid yn 
y drydedd wlad y trosglwyddir y data personol iddi.  
 
Buddiannau hanfodol 
 
B8.52 Gallwch drosglwyddo data personol dramor lle bo’n angenrheidiol i 
ddiogelu buddiannau hanfodol yr unigolyn. Mae hyn yn ymwneud â materion 
o fywyd a marwolaeth.  
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Enghraifft  
Gallai awdurdod iechyd lleol drosglwyddo cofnodion 
meddygol perthnasol o’r Deyrnas Unedig i wlad arall os 
yw unigolyn wedi cael trawiad ar y galon a bod angen eu 
cofnodion meddygol er mwyn penderfynu ar driniaeth 
briodol. 

 
Cofrestrau cyhoeddus 
 
B8.53 Gallwch drosglwyddo rhan o ddata personol sydd ar gofrestr 
gyhoeddus dramor, cyn belled â bod yr unigolyn yr ydych yn trosglwyddo iddo 
yn cydymffurfio ag unrhyw gyfyngiadau ar fynediad i neu ddefnydd o'r 
wybodaeth yn y gofrestr.  

 
Enghraifft  
Gall y Cyngor Meddygol Cyffredinol drosglwyddo darnau 
o’i gofrestr o ymarferwyr meddygol i ymateb i 
ymholiadau o du allan i’r Deyrnas Unedig, ond ni chaiff 
drosglwyddo’r gofrestr gyfan dan yr eithriad hwn. Os yw'r 
Cyngor yn gosod amodau ar archwilio'r gofrestr yn y 
Deyrnas Unedig, rhaid i’r unigolyn y trosglwyddir y darn 
iddo neu iddi, ac unrhyw un y byddant yn ei basio 
ymlaen atynt, gydymffurfio â’r cyfyngiadau hyn. 

 
Hawliadau cyfreithiol 
 
B8.54 Gallwch drosglwyddo data personol dramor ble'i fod yn angenrheidiol:  
 

• mewn perthynas ag unrhyw achosion cyfreithiol (yn cynnwys 
achosion yn y dyfodol nad ydynt wedi cychwyn eto); 

 
• i gael cyngor cyfreithiol; neu 
  
• i sefydlu, ymarfer neu ddiogelu hawliau cyfreithiol.  

 
Enghraifft  
Mae gweithiwr is-gwmni yn y Deyrnas Unedig yn dwyn 
achos yn erbyn y rhiant gwmni yn yr Unol Daleithiau. 
Gellir trosglwyddo gwybodaeth berthnasol am y 
gweithiwr i’r rhiant gwmni gan y bydd ei angen yn ei 
amddiffyniad. 

 
B8.55 Nid oes rhaid i’r achos cyfreithiol eich cynnwys chi na’r unigolyn fel 
parti ac nid oes rhaid i’r hawliau cyfreithiol fod yn perthyn i chi na’r unigolyn. 
Er y gallai’r eithriad hwn fod yn berthnasol mewn sawl achos, dim ond os 
ydynt yn gysylltiedig ag achosion cyfreithiol neu dderbyn cyngor cyfreithiol y 
maent yn debygol o fod yn y categori hwn.  
 

7 Hydref 2009 77 



Canllaw Diogelu Data 
 

A allaf drosglwyddo data personol dramor os caf gais amdano gan 
awdurdodau y tu allan i’r Deyrnas Unedig ar sail deddfau eu gwlad? 
 
B8.56 Nid oes un eithriad sy’n cwmpasu pob cais o’r fath yn gyffredinol. Fodd 
bynnag, dan rai amgylchiadau byddwch yn gallu anfon rhywfaint o ddata 
personol at yr awdurdodau neu rannau eraill o’ch sefydliad mewn gwlad arall 
os yw’r awdurdodau yn y wlad honno wedi gofyn amdano. Mae i ba raddau y 
gallwch wneud hynny yn ddibynnol ar natur y cais. Bydd angen i chi ystyried 
yr achosion hyn yn ofalus a gallwch ofyn i ni am gyngor. 
 
Pa ffynonellau eraill o wybodaeth a chyngor sydd ar gael? 
 
B8.57 Ceir dadansoddiad mwy trylwyr o’r wythfed egwyddor diogelu data, “Yr 
wythfed egwyddor diogelu data a throsglwyddiadau data rhyngwladol”, ar ein 
gwefan. Mae gan y dudalen trosglwyddiadau rhyngwladol  ar ein gwefan 
hefyd wybodaeth am y cymalau cytundebol safonol a rheolau corfforaethol 
rhwymol. 
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B9 – Yr amodau ar gyfer prosesu 
 
 
B9.1 Esbonia’r bennod hon yr amodau mae’n rhaid eu bodloni cyn y gallwch 
brosesu data personol.  
 
B9.2 Mae gan rai o’r termau a ddefnyddir yn y bennod hon ystyr penodol yn 
y Ddeddf Diogelu Data, megis “data personol” a “phrosesu”. Rydym yn 
defnyddio “sefydliad” a “chi” yn lle “rheolydd data”, ac “unigolyn” yn hytrach na 
“gwrthrych y data” (y termau a ddefnyddir yn y Ddeddf). Ceir esboniad o 
ddiffiniadau’r holl dermau hyn, ac o gysyniadau allweddol eraill yn y Ddeddf, 
ym mhennod A3. 
 
Yn gryno – beth mae’r Ddeddf Diogelu Data yn ei ddweud am 
yr “amodau ar gyfer prosesu”? 
 
B9.3 Mae'r egwyddor ddiogelu data gyntaf yn gofyn, ymysg pethau eraill, i 
chi allu bodloni un neu fwy o’r “amodau ar gyfer prosesu” parthed eich gwaith 
prosesu data personol. Mae nifer (ond nid pob un) o’r ceisiadau hyn yn 
ymwneud ag i ba ddiben neu ddibenion yr ydych yn bwriadu defnyddio’r 
wybodaeth. 
 
B9.4 Mae’r amodau ar gyfer prosesu yn talu sylw i natur y data personol dan 
sylw. Mae’r amodau y mae’n rhaid eu bodloni yn fwy manwl pan fydd y 
wybodaeth sy’n cael ei phrosesu yn ddata personol sensitif, megis 
gwybodaeth am iechyd neu gofnod troseddol unigolyn. 
 
B9.5 Fodd bynnag, rydym o’r farn mai’r dull gorau o weithredu wrth bennu a 
oes gennych reswm dilys dros brosesu data personol yw canolbwyntio ar p’un 
a yw’r hyn yr ydych yn bwriadu ei wneud yn deg. Os ydyw, yna mae’n debyg 
iawn y byddwch yn nodi amod ar gyfer prosesu sy’n gweddu i’ch diben. 
 
B9.6 Ni fydd gallu bodloni amod ar gyfer prosesu ynddo’i hun yn gwarantu 
fod prosesu yn deg a chyfreithlon – bydd angen dal i edrych ar degwch a 
chyfreithlondeb ar wahân. Felly mae’n gwneud synnwyr i sicrhau fod yr hyn a 
wnewch gyda data personol yn deg a chyfreithlon cyn poeni am yr amodau ar 
gyfer prosesu a sefydlwyd yn y Ddeddf. 
 
 
Yn fanylach... 
 
Beth yw’r amodau ar gyfer prosesu? 
 
B9.7 Sefydlir yr amodau ar gyfer prosesu yn Atodlenni 2 a 3 y Ddeddf 
Diogelu Data. Oni bai fod yr eithriad perthnasol yn gymwys (gweler pennod 
C2), rhaid bodloni o leiaf un o’r amodau canlynol pan fyddwch yn prosesu 
data personol: 
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• Mae’r unigolyn y mae’r data personol yn ymwneud ag o wedi rhoi 
caniatâd i’r prosesu. 

 
• Mae’r prosesu yn angenrheidiol: 
 

o mewn perthynas â chytundeb y mae’r unigolyn wedi ymrwymo 
iddi; neu 

o am fod yr unigolyn wedi gofyn bod rhywbeth yn cael ei wneud er 
mwyn gallu ymrwymo i gytundeb. 

 
• Mae’r prosesu yn angenrheidiol oherwydd rhwymedigaeth 

gyfreithiol sy’n gymwys i chi (ag eithrio rhwymedigaeth a osodwyd 
gan gytundeb). 

 
• Mae’r prosesu yn angenrheidiol er mwyn diogelu “buddiannau 

hanfodol” yr unigolyn. Dim ond mewn achosion o fyw neu farw 
mae’r amod hwn yn berthnasol, megis lle datgelir hanes meddygol 
unigolyn i adran damweiniau ac achosion brys ysbyty sy’n rhoi 
triniaeth iddynt wedi damwain ffordd ddifrifol. 

 
• Mae’r prosesu yn angenrheidiol ar gyfer gweinyddu cyfiawnder, neu 

ar gyfer ymarfer swyddogaethau statudol, llywodraethol neu 
swyddogaethau cyhoeddus eraill. 

 
• Mae’r prosesu yn unol â’r amod "buddiannau cyfreithlon”. 

 
Beth yw’r amod “buddiannau cyfreithlon”? 
 
B9.8 Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn cydnabod y gall fod gennych resymau 
cyfreithlon dros brosesu data personol nad yw amodau eraill ar gyfer prosesu 
yn delio â hwy’n benodol. Bwriad amodau “buddiannau cyfreithlon” yw 
caniatáu prosesu o’r fath, ar yr amod eich bod yn bodloni gofynion penodol.  
 
B9.9 Y gofyniad cyntaf yw bod rhaid i chi brosesu'r wybodaeth i ddibenion 
eich buddiannau cyfreithiol neu ar rai trydydd parti yr ydych yn ei datgelu iddo.  
 

Enghraifft  
Ni all cwmni yswiriant ddod o hyd i gwsmer sydd wedi 
rhoi’r gorau i wneud taliadau dan gytundeb hurbwrcasu. 
Mae’r cwsmer wedi symud tŷ heb roi gwybod i’r cwmni 
ariannu beth yw ei gyfeiriad newydd. Mae’r cwmni 
ariannu yn cyflogi asiantaeth casglu dyledion i ddod o 
hyd i’r cwsmer ac i geisio ad-daliad o’r ddyled. Mae’n 
datgelu data personol y cwsmer i’r asiantaeth i’r diben 
hwn. Er nad yw’r cwsmer wedi rhoi caniatâd i'r datgeliad 
hwn, fe’i gwneir i ddiben buddiannau cyfreithlon y cwmni 
ariannu – h.y. i adfer y ddyled. 
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B9.10 Yr ail ofyniad, wedi sefydlu’r cyntaf, yw bod yn rhaid mantoli’r 
buddiannau hyn yn erbyn buddiannau’r unigolyn neu’r unigolion dan sylw. Ni 
fydd yr amod “buddiannau cyfreithlon” wedi ei fodloni os yw’r prosesu heb ei 
warantu oherwydd ei effaith niweidiol ar hawliau a rhyddid, neu fuddiannau 
cyfreithlon yr unigolyn. Nid oes rhaid i’ch buddiannau cyfreithlon gyd-fynd â 
rhai’r unigolyn er mwyn bodloni’r amod. Fodd bynnag, ble ceir camgymeriad 
difrifol rhwng buddiannau sy’n cystadlu, buddiannau cyfreithlon yr unigolyn 
fydd yn cael y flaenoriaeth.  
 

Enghraifft  
Yn yr enghraifft uchod, mae’n glir fod buddiannau’r 
cwsmer yn debygol o fod yn wahanol i rai’r cwmni 
ariannu (fe allai’r cwsmer fod yn ddigon hapus i osgoi 
talu ei ddyled). Fodd bynnag, ni ellid dweud fod 
trosglwyddo ei ddata personol i asiantaeth casglu 
dyledion yn “heb ei warantu” dan yr amgylchiadau hyn. 

 
B9.11 Yn olaf, rhaid i brosesu gwybodaeth dan yr amod buddiannau 
cyfreithlon fod yn deg a chyfreithlon a rhaid iddo gydymffurfio â’r holl 
egwyddorion diogelu data. 
 

Enghraifft  
Gan barhau gyda’r enghraifft uchod, rhaid i’r cwmni 
ariannu sicrhau fod y data personol y mae’n ei 
drosglwyddo i’r asiantaeth casglu dyledion yn gywir (er 
enghraifft, yn y manylion sy’n hysbys am hunaniaeth y 
cwsmer); ei fod yn ddiweddar (er enghraifft, y swm sy’n 
ddyledus a chyfeiriad hysbys diwethaf y cwsmer); ac nad 
yw’n eithafol – dim ond cymaint o ddata personol ag sy’n 
berthnasol neu’n angenrheidiol y dylai’r asiantaeth ei 
gael er mwyn dod o hyd i’r cwsmer ac adennill y ddyled. 

 
Pa amodau fydd angen eu bodloni parthed data personol sensitif? 
 
B9.12 Rhaid bodloni o leiaf un o’r amodau a restrwyd ym mharagraff B9.7 pa 
bryd bynnag y byddwch yn prosesu data personol. Fodd bynnag, os yw’r 
wybodaeth yn ddata personol sensitif, rhaid hefyd bodloni o leiaf un o nifer o 
amodau eraill cyn y gall prosesu gydymffurfio ag egwyddor gyntaf diogelu. 
Mae’r amodau eraill hyn fel a ganlyn: 
 

• Mae’r unigolyn y mae’r data personol sensitif yn ymwneud ag o 
wedi rhoi caniatâd penodol i’r prosesu. 

 
• Mae’r prosesu yn angenrheidiol er mwyn i chi allu cydymffurfio â 

deddfwriaeth cyflogaeth. 
 
• Mae’r prosesu yn angenrheidiol i ddiogelu “buddiannau hanfodol”:  
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o yr unigolyn (mewn achos lle na ellir rhoi na chael caniatâd yr 
unigolyn o fewn rheswm), neu 

o unigolyn arall (mewn achos lle gwrthodwyd caniatâd yr 
unigolyn yn afresymol). 

 
• Cyflawnir y prosesu gan sefydliad dielw ac nid yw’n golygu datgelu 

data personol i drydydd parti, oni bai fod yr unigolyn yn rhoi 
caniatâd. Mae cyfyngiadau ychwanegol i’r amod hwn. 

 
• Mae’r unigolyn wedi gwneud y wybodaeth yn gyhoeddus yn 

fwriadol. 
 
• Mae’r prosesu’n angenrheidiol mewn perthynas ag achos cyfreithiol; 

er mwyn cael cyngor cyfreithiol; neu ar gyfer sefydlu, ymarfer neu 
amddiffyn hawliau cyfreithiol. 

 
• Mae’r prosesu yn angenrheidiol ar gyfer gweinyddu cyfiawnder, neu 

ar gyfer ymarfer swyddogaethau statudol neu lywodraethol. 
 
• Mae’r prosesu yn angenrheidiol am resymau meddygol, ac fe’i 

cyflawnir gan weithiwr iechyd neu rywun sydd dan ddyletswydd 
cyfrinachedd cyfatebol. 

 
• Mae’r prosesu yn angenrheidiol ar gyfer monitro cyfle cyfartal, ac 

fe’i cyflawnir yn defnyddio mesurau priodol i ddiogelu hawliau’r 
unigolion. 

 
B9.13 Yn ogystal â’r amodau uchod – sydd oll wedi eu mynegi yn y Ddeddf 
Diogelu Data ei hun – mynegir nifer o amodau eraill mewn rheoliadau ar gyfer 
prosesu data personol sensitif. Eu heffaith yw caniatáu prosesu data personol 
sensitif ar gyfer amrywiaeth o ddibenion eraill – fel arfer y rhai sydd â 
manteision sylweddol i’r cyhoedd, ac y mae’n rhaid eu cyflawni heb ganiatâd 
penodol yr unigolyn. Mae enghreifftiau o ddibenion o’r fath yn cynnwys atal 
neu ganfod trosedd a diogelu’r cyhoedd yn erbyn camarfer neu gamweinyddu. 
Ceir rhestr lawn o’r amodau atodol ar gyfer prosesu yn y Gorchymyn Diogelu 
Data (Prosesu Data Personol Sensitif) 2000 a gorchmynion dilynol. 
 
Pa bryd y mae prosesu yn “angenrheidiol”? 
 
B9.14 Mae nifer o’r amodau ar gyfer prosesu yn ddibynnol ar fod y prosesu yn 
“angenrheidiol" ar gyfer y diben penodol y mae'r amod yn drafod. Mae hyn yn 
gosod gofyniad caeth, oherwydd ni ellir bodloni’r amod os oes unrhyw fodd 
rhesymol arall i’r sefydliad gyflawni’r diben neu os yw’r prosesu yn 
angenrheidiol dim ond am fod y sefydliad wedi penderfynu gweithredu ei 
fusnes mewn modd penodol. 
 

Enghraifft  
Mae cyflogwr yn prosesu data personol am ei weithwyr 
ar y sail fod angen gwneud hynny mewn perthynas â’u 
cytundebau cyflogaeth unigol ac er mwyn cydymffurfio â 
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rhwymedigaethau cyfreithiol y cyflogwr. Fodd bynnag, 
mae’r cyflogwr yn penderfynu rhoi ei swyddogaethau 
Adnoddau Dynol ar gytundeb i gwmni tramor ac mae’n 
trosglwyddo data’r gweithwyr 
 i’r cwmni hwnnw. Nid yw’n “angenrheidiol” trosglwyddo’r 
data dramor i’r diben hwn, ac felly byddai’n rhaid i’r 
cyflogwr ddibynnu ar ganiatâd, neu ar yr amod 
buddiannau cyfreithlon, i allu prosesu data personol ei 
weithwyr yn y modd hwn. 

 
Beth yw “caniatâd”? 
 
B9.15 Un o’r amodau ar gyfer prosesu yw bod yr unigolyn wedi rhoi caniatâd i 
gasglu a defnyddio eu data personol yn y modd ac ar gyfer y perwyl dan sylw. 
 
B9.16 Bydd angen i chi archwilio amgylchiadau pob achos i benderfynu a 
roddwyd caniatâd. Mewn ambell achos, bydd hyn yn amlwg, ond gydag eraill 
bydd angen archwilio’r amodau penodol yn ofalus i benderfynu a ydynt yn 
gyfystyr â chaniatâd digonol.  
 
B9.17 Ni ddiffinnir caniatâd yn y Ddeddf Diogelu Data. Fodd bynnag, mae’r 
Gyfarwyddeb Diogelu Data Ewropeaidd (y mae’r Ddeddf yn rhoi mewn grym), 
yn diffinio caniatâd unigolyn fel: 
  

“...any freely given specific and informed indication of his wishes by 
which the data subject signifies his agreement to personal data relating 
to him being processed ”.  

 
B9.18 Mae’r ffaith fod yn rhaid i unigolyn ddynodi eu cytundeb yn golygu bod 
rhaid cael cyfathrebu gweithredol o ryw fath rhwng y partïon. Gall unigolyn 
ddynodi cytundeb heb ei fod yn ysgrifenedig, ond ni ddylai sefydliadau gymryd 
y rhoddwyd caniatâd os nad yw unigolyn yn ymateb i gyfathrebiad – er 
enghraifft, methiant cwsmer i ddychwelyd ffurflen neu ymateb i daflen.  
 
B9.19 Rhaid i ganiatâd hefyd fod yn briodol i oed a gallu'r unigolyn ac i 
amgylchiadau penodol yr achos. Er enghraifft, os yw eich sefydliad yn bwriadu 
parhau i gadw neu ddefnyddio data personol wedi i’r berthynas gyda’r 
unigolyn ddod i ben, yna dylai’r caniatâd gynnwys hyn. Hyd yn oed os 
rhoddwyd caniatâd, ni fydd o reidrwydd yn parhau am byth. Er y bydd 
caniatâd gan amlaf yn parhau tra bydd y prosesu mae’n gysylltiedig ag ef yn 
digwydd, dylech gydnabod y gallai’r unigolyn dynnu caniatâd yn ôl, yn 
ddibynnol ar y caniatâd a roddwyd ac o dan ba amgylchiadau yr ydych yn 
casglu neu’n defnyddio’r wybodaeth. Nid yw tynnu caniatâd yn ôl yn effeithio 
ar ddilysrwydd unrhyw beth sydd eisoes wedi ei gyflawni dan y ddealltwriaeth 
fod caniatâd wedi ei roi. 
 
B9.20 Dylech adolygu a yw caniatâd a roddwyd i chi yn parhau i fod yn 
ddigonol wrth i berthynas eich sefydliad ag unigolyn ddatblygu, neu wrth i 
amgylchiadau’r unigolyn newid. 
 

7 Hydref 2009 83 



Canllaw Diogelu Data 
 

B9.21  Nid yw caniatâd a sicrhawyd dan bwysau neu ar sail gwybodaeth 
gamarweiniol yn bodloni’r amod ar gyfer prosesu’n ddigonol. 
 
B9.22 Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn gwahaniaethu rhwng:  
 

• natur y caniatâd sydd ei angen i fodloni’r amod cyntaf ar gyfer 
prosesu; a  

 
• natur y caniatâd sydd ei angen i fodloni’r amod ar gyfer prosesu 

data personol sensitif, a ddylai fod yn “benodol”.  
 
B9.23 Mae hyn yn awgrymu y dylai caniatâd yr unigolyn fod yn gwbl eglur. 
Dylai gynnwys y manylion prosesu penodol; y math o wybodaeth (neu hyd yn 
oed y wybodaeth benodol); dibenion y prosesu; ac unrhyw agweddau 
arbennig allai effeithio ar yr unigolyn, megis datgeliadau posibl. 
 
B9.24 Fel yr esboniwyd uchod, mae’n bosibl na fydd caniatâd penodol yn 
ddigonol i fodloni’r amod ar gyfer prosesu (yn arbennig os yw’n bosibl nad 
oedd gan yr unigolyn unrhyw wir ddewis o ynglŷn â’i roi), a gellir tynnu 
caniatâd dilys yn ôl dan rai amgylchiadau. Oherwydd hyn, ni ddylai sefydliad 
ddibynnu’n llwyr ar ganiatâd i gyfreithloni ei brosesu. Yn ein barn ni, mae’n 
well canolbwyntio ar sicrhau eich bod yn trin unigolion yn deg yn hytrach nac 
ar gael caniatâd yn unig. Caniatâd yw’r amod cyntaf ar y rhestr o amodau ar 
gyfer prosesu a sefydlwyd yn y Ddeddf, ond mae pob amod yn cynnig sail yr 
un mor ddilys ar gyfer prosesu data personol. 
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C1 – Hawliau unigolion  
 
 
Cyflwyniad 
 
C1.1 Fe egluron ni ym mhennod B6 fod y chweched egwyddor diogelu data 
yn dweud fod yn rhaid i chi brosesu data personol yn unol â’r hawliau y mae’r 
Ddeddf Diogelu Data yn eu rhoi i unigolion. Fe egluron ni hefyd mai’r hawliau 
hyn yw: 
 

• hawl i fynediad i gopi o’r wybodaeth sydd wedi ei chynnwys yn eu 
data personol; 

 
• hawl i wrthwynebu i brosesu sy’n debygol o neu sydd yn achosi 

niwed neu ofid; 
 
• hawl i atal prosesu ar gyfer marchnata uniongyrchol; 
 
• hawl i wrthwynebu i benderfyniadau a wneir yn awtomatig; 
 
• hawl dan rai amgylchiadau i gywiro, i flocio, i ddileu neu ddinistrio 

data personol gwallus; a 
 
• hawl i geisio iawndal o ganlyniad i dorri’r Ddeddf. 

 
C1.2 Mae’r bennod hon yn esbonio'r hawliau hyn, yn nodi dyletswyddau’r 
sefydliadau yn hyn o beth ac yn rhoi enghreifftiau o arfer da. Mae wedi ei 
rhannu yn chwe adran, a i f, sy’n delio â phob un o’r hawliau hyn yn eu tro. 
 
C1.3 Mae gan rai o’r termau a ddefnyddir yn y bennod hon ystyr penodol yn 
y Ddeddf Diogelu Data, megis “data personol” a “phrosesu”. Rydym yn 
defnyddio “sefydliad” a “chi” yn lle “rheolydd data”, ac “unigolyn” yn hytrach na 
“gwrthrych y data” (y termau a ddefnyddir yn y Ddeddf). Ceir esboniad o 
ddiffiniadau’r holl dermau hyn, ac o gysyniadau allweddol eraill yn y Ddeddf, 
ym mhennod A3. 
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a : yr hawl i fynediad i ddata personol 
 
 
Yn gryno – beth sydd gan unigolyn hawl iddo? 
 
C1.a.1  Crëir yr hawl hon, y cyfeirir ati yn gyffredinol fel cais gwrthrych 
am wybodaeth, gan adran 7 y Ddeddf Diogelu Data. Fe’i defnyddir yn bennaf 
gan unigolion sydd eisiau gweld copi o’r wybodaeth sydd gan sefydliad 
amdanynt. Fodd bynnag, mae hawl i fynediad yn mynd ymhellach na hyn, ac 
mae gan unigolyn sy’n gwneud cais ysgrifenedig ac yn talu ffi hawl i: 
 

• gael gwybod a oes unrhyw ddata personol yn cael ei brosesu; 
 
• dderbyn disgrifiad o’r data personol, pam ei fod yn cael ei brosesu, 

ac a fydd yn cael ei roi i unrhyw sefydliadau neu bobl eraill; 
 
• gael copi o’r wybodaeth sy’n cynnwys y data; ac i 
 
• gael manylion am ffynhonnell y data (lle bo hyn ar gael). 

 
C1.a.2  Gall unigolyn hefyd wneud cais am wybodaeth ynglŷn â’r 
rhesymeg i gefnogi unrhyw benderfyniadau awtomatig, megis penderfyniad 
gan gyfrifiadur i ganiatáu neu wrthod credyd, neu asesiad o berfformiad yn y 
gwaith (ag eithrio lle bo’r wybodaeth hon yn gyfrinach fasnachol). Delir yn 
fanylach â hawliau eraill yn ymwneud â’r mathau hyn o benderfyniadau yn 
adran d y bennod hon. 
 
C1.a.3  Gan amlaf, mae’n rhaid i chi ymateb i gais gwrthrych am 
wybodaeth yn brydlon ac o fewn 40 niwrnod calendr i’w dderbyn. Fodd 
bynnag, mae rhai mathau o ddata personol wedi eu heithrio o’r hawl i gais 
gwrthrych am wybodaeth ac felly ni ellir eu cael trwy wneud cais gwrthrych am 
wybodaeth (gweler pennod C2). 
 
Yn fanylach... 
 
I beth mae gan unigolyn hawl iddo? 
 
C1.a.4  Dan yr hawl i gais gwrthrych am wybodaeth, mae gan unigolyn 
hawl i’w ddata personol ei hun yn unig, ac nid i wybodaeth yn ymwneud ag 
eraill (oni bai eu bod yn gweithredu ar ran yr unigolyn hwnnw). Nid oes 
ganddynt ychwaith hawl i wybodaeth dim ond am fod ganddynt ddiddordeb 
ynddi. Felly mae’n bwysig sefydlu a yw gwybodaeth a geisir yn bodloni’r 
diffiniad hwn o ddata personol (gweler paragraffau A3.2 – A3.16). Gan amlaf, 
bydd yn amlwg a yw’r wybodaeth a geisir yn ddata personol, ond rydym wedi 
cynhyrchu canllaw ar wahân yn  gymorth i chi benderfynu mewn achosion lle 
nad yw’n glir (gweler paragraff A3.12 am fanylion). 
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C1.a.5  Mae cais gwrthrych am wybodaeth yn darparu hawl i weld y 
wybodaeth sydd wedi ei chynnwys mewn data personol, yn hytrach na hawl i 
weld y dogfennau sy’n cynnwys y wybodaeth. 
 
C1.a.6  Ceir amrywiol eithriadau i’r hawl i gais gwrthrych am wybodaeth 
dan amgylchiadau penodol neu i fathau penodol o ddata personol. Fe’i 
hesbonnir ym mhennod C2. 
 
Beth yw cais gwrthrych am wybodaeth dilys? 
 
C1.a.7  Er mwyn i gais gwrthrych am wybodaeth fod yn ddilys, dylid ei 
gyflwyno’n ysgrifenedig. Dylech hefyd nodi’r pwyntiau canlynol wrth ystyried 
dilysrwydd: 
 

• Mae cais a anfonir trwy e-bost neu ffacs yr un mor ddilys ag un a 
anfonir ar bapur. 

 
• Nid oes rhaid i chi ymateb i gais a wneir ar lafar ond, yn ddibynnol 

ar yr amgylchiadau, fe allai fod yn rhesymol gwneud hynny (cyn 
belled â’ch bod yn fodlon ynghylch hunaniaeth yr unigolyn), ac 
mae’n arfer da esbonio i’r unigolyn sut i wneud cais dilys, yn 
hytrach na’i anwybyddu. 

 
• Os bydd unigolyn anabl yn ei chael yn amhosibl neu’n afresymol o 

anodd gwneud cais gwrthrych am wybodaeth ysgrifenedig, efallai y 
bydd rhaid i chi wneud addasiad rhesymol ar eu cyfer dan Ddeddf 
Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995. Gallai hyn gynnwys trin cais 
llafar am wybodaeth fel pe bai’n gais gwrthrych am wybodaeth 
dilys. Efallai y bydd rhaid i chi hefyd ymateb mewn fformat penodol 
sy’n hygyrch i’r unigolyn anabl, megis Braille, print bras, e-bost neu 
sain. Os yw unigolyn yn credu eich bod wedi methu gwneud 
addasiad rhesymol, fe allant wneud cais dan y Ddeddf 
Gwahaniaethu ar Sail Anabledd. Gellir cael gwybodaeth am wneud 
cais gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. 

 
• Os nad yw cais yn crybwyll y Ddeddf yn benodol nac hyd yn oed yn 

dweud ei fod yn gais gwrthrych am wybodaeth, mae’n dal i fod yn 
ddilys a dylid ei drin felly os yw’n amlwg fod yr unigolyn yn gofyn am 
eu data personol eu hunain. 

 
• Mae cais yn ddilys hyd yn oed os nad yw unigolyn wedi ei anfon yn 

uniongyrchol at bwy bynnag sy’n arfer delio â cheisiadau o’r fath – 
felly mae’n bwysig sicrhau y gallwch chi a’ch cydweithwyr adnabod 
cais gwrthrych am wybodaeth a’i drin yn briodol. 

 
A gaf i ofyn i unigolion ddefnyddio ffurflen benodol wrth wneud cais 
gwrthrych am wybodaeth? 
 
C1.a.8  Na. Mae nifer o unigolion yn cynhyrchu ffurflenni cais gwrthrych 
am wybodaeth, ac fe allwch wahodd unigolion i ddefnyddio ffurflen o’r fath ar 
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yr amod eich bod yn sefydlu nad yw’n ofynnol ac nad ydych yn ceisio ei 
defnyddio fel modd o ymestyn y cyfyngiad amser 40 niwrnod ar gyfer ymateb. 
Gall ffurflenni safonol ei gwneud yn haws i chi gydnabod cais mynediad am 
wybodaeth a’i gwneud yn haws i’r unigolyn gynnwys yr holl fanylion y bydd ei 
hangen arnoch i ddod o hyd i’r wybodaeth y mae arnynt ei heisiau.  
 
C1.a.9  Fodd bynnag, rhaid ystyried unrhyw gais ysgrifenedig fel cais 
dilys, waeth beth yw’r fformat. 
 
Rydw i wedi derbyn cais ond mae angen addasu’r data cyn anfon yr 
ymateb. A ddylwn i anfon yr “hen” fersiwn? 
 
C1.a.10 Mae’r Ddeddf yn dynodi fod cais gwrthrych am wybodaeth yn 
ymwneud â data a gedwir ar y foment y derbynnir y cais. Fodd bynnag, mewn 
sawl achos fe allai defnydd arferol o’r data arwain at ei addasu neu hyd yn 
oed ei ddileu tra’ch bod yn delio â’r cais. Felly fe fyddai’n rhesymol i chi 
ddarparu’r wybodaeth sydd gennych pan fyddwch yn anfon ymateb, hyd yn 
oed os yw hyn yn wahanol i’r hyn oedd gennych pan dderbynioch y cais.  
 
C1.a.11 Fodd bynnag, nid yw’n dderbyniol i addasu neu ddileu data os 
na fyddech wedi gwneud hynny fel arall. Ar gyfer sefydliadau sy’n amodol i 
ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth, mae’n drosedd i wneud addasiad o’r 
fath gyda’r pwrpas o atal ei datgeliad. 
 
A oes rhaid i mi esbonio cynnwys y wybodaeth rwy’n anfon at yr 
unigolyn? 
 
C1.a.12 Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol bod y wybodaeth a 
ddarparwch i'r unigolyn ar ffurf ddealladwy (“Intelligible form”) . Ar ei fwyaf 
sylfaenol, mae hyn yn golygu y dylai unigolyn cyffredin allu deall y wybodaeth 
yr ydych yn ei darparu. Fodd bynnag, nid yw’r Ddeddf yn gofyn i chi sicrhau y 
darperir y wybodaeth ar ffurf sy’n ddealladwy i’r unigolyn penodol sy’n gwneud 
y cais.  

 
Enghraifft  
Mae unigolyn yn gwneud cais am eu data personol. Wrth 
baratoi'r ymateb, rydych yn sylwi fod tipyn ohono ar ffurf 
cod. Er enghraifft, cofnodir presenoldeb mewn sesiwn 
hyfforddi penodol fel “A”, tra bod diffyg presenoldeb 
mewn digwyddiad tebyg wedi ei gofnodi fel “M”. Hefyd, 
mae rhywfaint o’r wybodaeth ar ffurf nodiadau mewn 
llawysgrifen sy’n anodd ei darllen. Heb fynediad i 
allwedd neu fynegai’r sefydliad i esbonio’r wybodaeth, 
byddai’n amhosibl i unrhyw un y tu allan i’r sefydliad 
ddeall y cod. Yn yr achos hwn, mae’r Ddeddf yn ei 
gwneud yn ofynnol i chi esbonio ei ystyr. Fodd bynnag, 
er y byddai’n arfer da gwneud hynny, nid yw’r Ddeddf yn 
gofyn i chi ddadansoddi'r nodiadau mewn llawysgrifen 
flêr, gan nad yw ystyr “ffurf ddealladwy” yn ymestyn i 
“gwneud yn ddarllenadwy”. 
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Enghraifft  
Rydych yn derbyn cais gwrthrych am wybodaeth gan 
rywun sydd â sgiliau deall Saesneg eithaf gwael. Rydych 
yn anfon ymateb ac maent yn gofyn i chi gyfieithu’r 
wybodaeth y gwnaethoch ei gyrru atynt. Nid yw’r Ddeddf 
yn ei gwneud yn ofynnol i chi wneud hyn gan fod y 
wybodaeth ar ffurf ddealladwy, hyd yn oed os nad yw’r 
unigolyn sy’n ei dderbyn yn gallu deall y cyfan. Fodd 
bynnag, byddai’n arfer da i chi eu helpu i ddeall y 
wybodaeth sydd gennych arnynt. 

 
A allaf i godi ffi am ddelio â chais gwrthrych am wybodaeth? 
 
C1.a.13 Cewch, caiff sefydliad sy’n derbyn cais gwrthrych am wybodaeth 
godi ffi am ddelio â’r cais. Os byddwch yn dewis gwneud hyn, ni fydd rhaid i 
chi gydymffurfio â’r cais nes eich bod wedi derbyn y ffi. Ni allwch godi mwy na 
£10. Mae gwahanol strwythurau ffioedd ar gyfer sefydliadau sy'n cadw 
cofnodion iechyd neu addysg (gydag uchafswm ffi o £50, yn ddibynnol ar 
amgylchiadau). 
 
C1.a.14 Er nad oes angen i chi gydymffurfio â chais nes eich bod wedi 
derbyn ffi, ni chewch anwybyddu cais am nad yw’r unigolyn wedi anfon ffi. Os 
oes ffi’n daladwy ac nad yw wedi ei hanfon gyda’r cais, dylech gysylltu â’r 
unigolyn yn brydlon a'u hysbysu fod angen iddynt dalu. 
 
C1.a.15 Mae rhai sefydliadau yn dewis peidio codi ffi. Fodd bynnag, pan 
fyddwch wedi dechrau delio â chais unigolyn heb ofyn am ffi, ni fyddai’n deg i 
fynnu ffi wedyn fel modd o ymestyn y cyfnod o amser sydd gennych i ymateb 
i’r cais. 
 
A allaf ofyn am fwy o wybodaeth cyn ymateb i gais gwrthrych am 
wybodaeth? 
 
C1.a.16 Mae’r Ddeddf yn eich galluogi i gadarnhau dau beth cyn bod 
rhaid i chi ymateb i gais.  
 
C1.a.17 Yn gyntaf, gallwch ofyn am ddigon o wybodaeth i farnu ai’r 
unigolyn sy'n gwneud y cais yw’r unigolyn y mae’r data personol yn 
gysylltiedig ag ef. Mae hyn yn osgoi anfon data personol am un unigolyn at un 
arall, yn ddamweiniol neu o ganlyniad i dwyll. 
 
C1.a.18 Y pwynt allweddol yw bod yn rhaid i chi fod yn rhesymol o ran yr 
hyn y gofynnwch amdano. Ni ddylech ofyn am lawer mwy o wybodaeth os yw 
hunaniaeth yr unigolyn sy’n gwneud y cais yn amlwg i chi. Mae hyn yn 
arbennig o wir, er enghraifft, os oes gennych berthynas barhaus gyda’r 
unigolyn. 

 
Enghraifft  
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Rydych wedi derbyn cais gwrthrych am wybodaeth gan 
weithiwr presennol. Rydych yn adnabod y gweithiwr yn 
bersonol ac wedi cael sgwrs dros y ffôn gyda nhw am y 
cais. Er ei bod yn bolisi yn eich sefydliad i wirio 
hunaniaeth trwy ofyn am gopi o fil gwasanaeth, ni 
fyddai’n rhesymol i chi wneud hynny yn yr achos hwn 
gan eich bod yn adnabod yr unigolyn sy’n gwneud y 
cais. 

 
C1.a.19 Fodd bynnag, ni ddylech gymryd yn ganiataol, ym mhob achos, 
fod yr unigolyn sy’n gwneud y cais yr hwn y mae’n yn honni fod. Mewn ambell 
achos, mae’n rhesymol gofyn i’r unigolyn sy’n gwneud y cais gadarnhau pwy 
ydynt cyn anfon gwybodaeth atynt.  
 

Enghraifft  
Mae masnachwr ar-lein yn derbyn cais gwrthrych am 
wybodaeth trwy e-bost gan gwsmer. Nid yw’r cwsmer 
wedi defnyddio’r safle ers peth amser ac er bod y 
cyfeiriad e-bost yn cyd-fynd â chofnodion y cwmni, mae’r 
cyfeiriad post a ddarparwyd gan y cwsmer yn wahanol. 
Yn y sefyllfa hon, fe fyddai’n rhesymol casglu 
gwybodaeth bellach, allai fod mor syml a gofyn i’r 
cwsmer gadarnhau manylion eraill y cyfrif megis rhif 
cyfeirnod cwsmer, cyn ymateb i’r cais. 

 
C1.a.20 Gallai lefel eich gwiriadau ddibynnu ar y niwed a’r gofid posibl 
fyddai’n cael ei achosi gan ddatguddiad amhriodol o’r wybodaeth i’r unigolyn 
dan sylw. 

 
Enghraifft  
Mae practis meddyg teulu un derbyn cais gwrthrych am 
wybodaeth gan rywun sy’n honni ei fod yn gyn-glaf. 
Mae’r enw ar y cais yn cyd-fynd â chofnod sydd gan y 
practis, ond nid oes unrhyw beth arall yn y cais sy’n rhoi 
modd i’r practis deimlo’n hyderus mai’r claf cysylltiedig 
â’r cofnod yw’r ymgeisydd. Yn y sefyllfa hon, byddai’n 
rhesymol i’r practis ofyn am ragor o wybodaeth cyn 
ymateb i’r cais. Mae’r risg posibl i’r cyn-glaf o anfon eu 
cofnodion iechyd at yr unigolyn anghywir yn golygu bod 
gan y practis le i fod yn ofalus. Fe allent ofyn i’r 
ymgeisydd ddarparu rhagor o wybodaeth, megis dyddiad 
geni, pasbort neu dystysgrif geni. 

 
C1.a.21 Yr ail beth y mae gennych hawl i’w wneud cyn ymateb i gais 
gwrthrych am wybodaeth yw gofyn am wybodaeth resymol y mae ei hangen 
arnoch i ganfod y data personol dan sylw. Eto, nid oes rhaid i chi gydymffurfio 
â’r cais gwrthrych am wybodaeth hyd nes y byddwch wedi derbyn y 
wybodaeth. Mewn ambell achos, efallai ei bod yn anodd dod o hyd i’r data a’i 
gasglu ynghyd. Fodd bynnag, ni yw’n dderbyniol i chi oedi cyn ymateb i gais 
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gwrthrych am wybodaeth oni bai ei bod yn rhesymol i chi fod angen rhagor o 
wybodaeth i ddod o hyd i’r data dan sylw. 

 
Enghraifft  
Mae cadwyn o archfarchnadoedd yn delio â chais 
gwrthrych am wybodaeth gyffredinol gan aelod o staff yn 
un o’u canghennau. Mae’r unigolyn sy’n delio â’r cais yn 
fodlon fod yr aelod o staff wedi derbyn yr holl wybodaeth 
sydd yn y ffeiliau personél ac mewn ffeiliau a gedwir gan 
ei reolwr llinell. Fodd bynnag, derbynnir cwyn na 
chynhwyswyd yr holl wybodaeth amdano yn yr ymateb. 
Ni ddylai’r cyflogwr anwybyddu’r gwyn, ond byddai’n 
rhesymol gofyn i’r aelod o staff am fanylion. Er 
enghraifft, efallai fod rhywfaint o’r wybodaeth mewn 
negeseuon e-bost, a byddai’n rhesymol i’r cyflogwr ofyn 
ar ba ddyddiadau yr anfonwyd y negeseuon, a phwy a’u 
hanfonodd, yn gymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth. 
 
Gallai hefyd fod yn ddefnyddiol i’r cyflogwr ofyn a yw’r 
aelod o staff yn chwilio am wybodaeth nad yw’n 
ymwneud â’i gyflogaeth. Er enghraifft, efallai ei fod yn 
chwilio am wybodaeth yn ymwneud â chwyn a wnaeth 
fel cwsmer i’r archfarchnad. 

 
C1.a.22  Fel gyda chais a anfonir heb y ffi ofynnol, ni ddylech 
anwybyddu cais am y rheswm fod arnoch angen rhagor o wybodaeth gan yr 
unigolyn a’i gwnaeth. Ni ddylech oedi cyn gofyn amdano, ond dylech sicrhau 
fod yr unigolyn yn gwybod fod arnoch angen mwy o wybodaeth a dweud 
wrthynt ba fanylion fydd eu hangen. Cyhyd â’ch bod wedi gwneud hynny, nid 
yw’r cyfnod 40 niwrnod ar gyfer ymateb i’r cais yn cychwyn nes eich bod wedi 
derbyn y ffi briodol ac unrhyw wybodaeth atodol fydd ei hangen. 
 
Beth am geisiadau gwrthrych am wybodaeth a wneir ar ran eraill? 
 
C1.a.23 Nid yw’r Ddeddf yn atal unigolyn rhag gwneud cais gwrthrych 
am wybodaeth trwy drydydd parti. Yn aml, bydd cyfreithiwr yn gweithredu ar 
ran cwsmer, ond gallai’r unigolyn fod yn hapus i rywun weithredu ar ei ran. Yn 
yr achosion hyn, bydd angen i chi fod yn fodlon fod gan y trydydd parti sy’n 
gwneud y cais yr hawl i weithredu ar ran yr unigolyn, ond y trydydd parti sy’n 
gyfrifol am ddarparu tystiolaeth o’r hawl. Gallai fod yn awdurdod ysgrifenedig i 
wneud y cais neu yn bŵer atwrnai mwy cyffredinol.  

 
Enghraifft  
Mae gan gymdeithas adeiladu gwsmer oedrannus sy’n 
ymweld â changen benodol pob wythnos i godi arian o 
un o’i chyfrifon. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ei 
merch, sydd hefyd yn gwsmer i’r gangen, wedi bod yn 
dod gyda hi bob tro. Mae’r ferch yn gwneud cais 
gwrthrych am wybodaeth ar ran ei mam ac yn esbonio 
nad yw ei mam yn teimlo y gall wneud y cais ei hun gan 

7 Hydref 2009 91 



Canllaw Diogelu Data 
 

nad yw’n deall holl fanylion diogelu data. Gan mai 
gwybodaeth ariannol sydd gan y gymdeithas adeiladu yn 
bennaf, mae’n ddigon teg y dylid bod yn ofalus wrth roi 
gwybodaeth cwsmer i drydydd parti. Pe byddai gan y 
ferch bŵer twrnai cyffredinol, fe fyddai’n rhaid i’r 
gymdeithas gydymffurfio. Maent yn gofyn i’r ferch a oes 
ganddi bŵer o’r fath, ond nid oes ganddi. 
 
Gan gofio fod staff y gangen yn adnabod y ferch ac â 
rhywfaint o ddealltwriaeth ynglŷn â’i  pherthynas â’i 
mam, fe allant ystyried cydymffurfio â’r cais trwy wneud 
datgeliad gwirfoddol. Fodd bynnag, nid oes raid i’r 
gymdeithas adeiladu wneud hyn, ac ni fyddai’n 
afresymol gofyn am awdurdod mwy ffurfiol. 

 
C1.a.24 Os ydych yn credu nad yw unigolyn yn deall pa wybodaeth 
fyddai’n cael ei datgelu i drydydd parti sydd wedi gwneud cais gwrthrych am 
wybodaeth ar eu rhan, fe allwch anfon yr ymateb yn uniongyrchol at yr 
unigolyn yn hytrach na’r trydydd parti. Yna fe all yr unigolyn ddewis rhannu’r 
wybodaeth gyda’r trydydd parti ar ôl cael cyfle i’w adolygu. 
 
C1.a.25 Mae achosion lle nad oes gan unigolyn y gallu meddyliol i reoli 
eu materion eu hunain. Er nad oes darpariaethau penodol yn y Ddeddf 
Diogelu Data, Deddf Galluedd Meddyliol 2005 na Deddf Oedolion gydag 
Analluogrwydd (yr Alban) 2000 i alluogi trydydd parti i arfer hawliau cais 
gwrthrych am wybodaeth ar ran unigolyn o’r fath, mae’n rhesymol tybio y 
byddai gan dwrnai gydag awdurdod i reoli eiddo a sefyllfa unigolyn yr 
awdurdod priodol. Mae’r un peth yn wir am unigolyn a benodwyd i wneud 
penderfyniadau ynglŷn â materion o’r fath: 
 

• yng Nghymru a Lloegr, gan y Llys Gwarchod; 
 
• yn yr Alban, gan Lys y Siryf; ac 
 
• yng Ngogledd Iwerddon, gan yr Uchel Lys (Swyddfa Gofal a 

Gwarchod). 
 
Beth am geisiadau am wybodaeth am blant? 
 
C1.a.26 Hyd yn oed os yw plentyn yn rhy ifanc i ddeall goblygiadau 
hawliau cais gwrthrych am wybodaeth, data sy’n bersonol iddynt hwy yw’r 
data o hyd ac nid yw’n perthyn i riant neu warchodwr, er enghraifft. Felly'r 
plentyn sydd â hawl mynediad i’r wybodaeth a gedwir amdanynt, er ei bod yn 
debygol y bydd y rhai sydd â chyfrifoldeb rhiant drostynt yn arfer yr hawliau 
hyn yn achos plant ifanc.  
 
C1.a.27 Cyn ymateb i gais gwrthrych am wybodaeth a gedwir am 
blentyn, fe ddylech ystyried a yw’r plentyn yn ddigon aeddfed i ddeall ei 
hawliau. Os ydych yn hyderus y gall y plentyn ddeall ei hawliau, yna fe 
ddylech ymateb i'r plentyn yn hytrach na rhiant. Yr hyn sy’n bwysig yw bod y 
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plentyn yn gallu deall (yn gyffredinol) beth mae gwneud cais gwrthrych am 
wybodaeth yn ei olygu a sut i ddehongli’r wybodaeth y maent yn ei dderbyn o 
ganlyniad i wneud hynny. Wrth ystyried achosion ffiniol dylech ystyried, ymysg 
pethau eraill: 
 

• lefel aeddfedrwydd y plentyn a’i allu i wneud penderfyniad o’r fath; 
 
• natur y data personol; 
 
• unrhyw orchmynion llys yn ymwneud â mynediad rhiant neu 

gyfrifoldeb allai fod yn berthnasol; 
 
• unrhyw ddyletswydd cyfrinachedd i’r plentyn neu berson ifanc; 
 
• unrhyw ganlyniadau i ganiatáu i’r rhai sydd â chyfrifoldeb rhiant gael 

mynediad i wybodaeth y plentyn neu berson ifanc. Mae hyn yn 
arbennig o bwysig os bu cyhuddiadau o gamdriniaeth; 

 
• unrhyw niwed i’r plentyn neu berson ifanc os na all unigolion sydd â 

dyletswydd rhiant gael mynediad i’r wybodaeth; ac 
 
• unrhyw farn sydd gan y plentyn neu berson ifanc ar hawl eu rhieni i 

gael mynediad i wybodaeth amdanynt.  
 
C1.a.28 Yn yr Alban, mae’r gyfraith yn cymryd yn ganiataol fod gan 
blentyn sy'n 12 oed neu’n hŷn y gallu i wneud cais gwrthrych am wybodaeth. 
Nid yw’r dybiaeth yn berthnasol yng Nghymru a Lloegr nac yng Ngogledd 
Iwerddon, ond mae’n dynodi dull gweithredu fydd yn rhesymol mewn sawl 
achos. Nid yw’n wir fod gan blentyn sydd â’r gallu i wneud cais gwrthrych am 
wybodaeth, y gallu hefyd i ganiatáu bod eu data personol yn cael ei rannu ag 
eraill – gan ei bod yn bosibl nad ydynt yn llwyr ddeall goblygiadau gwneud 
hynny. 
 
Beth ddylwn i ei wneud os yw’r data’n cynnwys gwybodaeth am bobl 
eraill? 
 
C1.a.29 Gallai ymateb i gais gwrthrych am wybodaeth gynnwys darparu 
gwybodaeth sy’n ymwneud â’r unigolyn sy’n gwneud y cais ac unigolyn arall. 
Dywed y Ddeddf nad oes rhaid i chi gydymffurfio â’r cais os byddai’n golygu 
datgelu gwybodaeth am unigolyn arall y gellir ei adnabod o’r wybodaeth, ag 
eithrio ble: 
 

• mae’r unigolyn arall wedi rhoi caniatâd i’r datguddiad; neu 
 
• mae’n rhesymol ym mhob un o’r amgylchiadau i gydymffurfio â’r 

cais heb ganiatâd yn unigolyn. 
 
C1.a.30 Felly, er ei bod yn bosib y gallwch ddatgelu gwybodaeth yn 
ymwneud â thrydydd parti ar adegau, rhaid i chi benderfynu a yw’n briodol 
gwneud hynny ym mhob achos. Bydd y penderfyniad hwn yn gofyn am 
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gydbwyso hawl mynediad gwrthrych y data yn erbyn hawl yr unigolyn arall 
mewn perthynas â’u data personol eu hunain. Os yw’r unigolyn arall yn rhoi 
caniatâd i chi ddatgelu’r wybodaeth amdanynt, yna byddai’n afresymol peidio 
â gwneud hynny. Fodd bynnag, os nad oes caniatâd o’r fath, rhaid i chi 
benderfynu a ddylid datgelu’r wybodaeth beth bynnag. 
 
C1.a.31 Er mwyn osgoi amheuaeth, ni allwch wrthod darparu mynediad i 
wrthrych i ddata personol am unigolyn am eich bod wedi cael y data hwnnw 
gan drydydd parti. Dim ond i ddata personol sy’n cynnwys gwybodaeth am yr 
unigolyn sy’n wrthrych y cais a gwybodaeth am rywun arall y mae’r rheolau 
am ddata trydydd parti yn berthnasol. 
 
C1.a.32 Rydym wedi cynhyrchu canllaw ar wahân ar “Ddelio â 
cheisiadau gwrthrych am wybodaeth yn ymwneud â gwybodaeth pobl eraill”, 
sy’n cyflwyno beth fydd angen i chi ystyried wrth wneud y penderfyniadau hyn. 
Mae’r canllaw ar ein gwefan.  
 
Beth am ddata personol a gedwir gan asiantaethau credyd? 
 
C1.a.33 Mae darpariaethau arbennig yn rheoleiddio mynediad at ddata 
personol a gedwir gan asiantaethau credyd. Pan fydd asiantaeth credyd yn 
cadw data personol sy’n berthnasol i sefyllfa ariannol unigolyn (gwybodaeth 
mewn ffeil cyfeirnod credyd), rhaid iddynt ddarparu copi o’r wybodaeth o fewn 
saith niwrnod i dderbyn cais ysgrifenedig ac ar dderbyn ffi o £2. Bydd angen i 
asiantaethau credyd wirio hunaniaeth yr unigolyn sy’n gwneud y cais cyn y 
gallant ymateb. Mae ein canllaw “Esbonio Credyd”, yn dweud rhagor wrthych 
am wybodaeth a gedwir gan asiantaethau credyd. Mae ar gael ar ein gwefan. 
 
Os byddaf yn defnyddio prosesydd data, a fyddai’n rhaid iddynt ddelio 
ag unrhyw geisiadau gwrthrych am wybodaeth a dderbyniaf? 
 
C1.a.34 Fel rheolydd data, chi sy’n gyfrifol am gydymffurfio â chais 
gwrthrych am wybodaeth. Nid yw’r Ddeddf yn caniatáu unrhyw estyniad i’r 
cyfyngiad 40 niwrnod mewn achosion lle mae’n rhaid i chi ddibynnu ar 
brosesydd data i ddarparu’r wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i ymateb.  

 
Enghraifft  
Mae cyflogwr yn adolygu staffio a chyflogau, sy’n golygu 
casglu gwybodaeth gan ac ynglŷn â sampl gynrychiadol 
o staff. Mae prosesydd data trydydd parti yn 
dadansoddi’r wybodaeth. 
 
Mae’r cyflogwr yn derbyn cais gwrthrych am wybodaeth 
gan aelod o staff. Er mwyn ymateb, mae’r cyflogwr 
angen gwybodaeth a gedwir gan y prosesydd data. Y 
cyflogwr yw’r rheolydd data ar gyfer y wybodaeth ac felly 
dylai gyfarwyddo’r prosesydd data i gasglu unrhyw ddata 
personol yn ymwneud â’r aelod o staff. 
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C1.a.35 Os byddwch yn defnyddio prosesydd data, yna mae’n rhaid i chi 
sefydlu cytundebau i sicrhau y delir yn gywir â cheisiadau gwrthrych am 
wybodaeth, p’un a'u hanfonir atoch chi neu’r prosesydd data. 
 
C1.a.36 Esbonnir rôl prosesydd data ym mharagraffau A3.26 ac A3.27.  
 
Beth os bydd anfon copïau o wybodaeth yn ddrud neu’n cymryd amser? 
 
C1.a.37 Ar adegau bydd delio â chais gwrthrych am wybodaeth yn waith 
llafurus. Gall hyn fod o ganlyniad i natur y cais, oherwydd y swm o ddata 
personol sydd dan sylw, neu oherwydd y modd y cedwir math penodol o 
wybodaeth. Nid oes rhaid i chi ddarparu copi o’r wybodaeth ar ffurf barhaol os 
byddai’n golygu ymdrech anghymesur er mwyn gwneud hynny. Rhaid i chi 
benderfynu a fydd darparu copi o’r wybodaeth yn golygu ymdrech 
anghymesur. Hyd yn oed os nad oes rhaid i chi ddarparu copi o’r wybodaeth 
ar ffurf barhaol, mae’r unigolyn yn dal i fod â’r hawliau sylfaenol eraill a 
ddisgrifir ym mharagraffau C1.a.1 ac C1.a.2. 
 
C1.a.38 Nid yw’r Ddeddf yn diffinio “ymdrech anghymesur” ond mae’n 
glir fod rhywfaint o le (er ei fod yn gyfyngedig) i asesu a fyddai cydymffurfio â 
chais yn arwain at ddigon o waith neu gost i fod yn drech na hawl unigolyn i 
fynediad at eu data personol. Fodd bynnag, dylid nodi fod y cymhwyster hwn i 
hawl gwrthrych i wybodaeth yn berthnasol mewn perthynas â “chyflwyno" copi 
o’r wybodaeth berthnasol ar ffurf barhaol yn unig. Felly ni allwch wrthod delio 
â chais gwrthrych am wybodaeth am eich bod yn credu y bydd dod o hyd i’r 
wybodaeth yn y lle cyntaf yn golygu ymgais anghymesur. 
 
C1.a.39 Pwysleisiwn mai dim ond yn yr achosion mwyaf eithriadol y 
dylech ddibynnu ar yr eithriad hwn. Mae hawl y gwrthrych i fynediad yn 
ganolog i ddeddfwriaeth diogelu data a phrin iawn y byddwn yn clywed am 
achosion lle gallai sefydliad ddefnyddio ymgais anghymesur fel rheswm 
cyfreithlon dros beidio â chaniatáu i unigolyn gael mynediad i’w data personol. 
Hyd yn oed os gallwch ddangos y byddai darparu copi o’r wybodaeth ar ffurf 
barhaol yn golygu ymdrech anghymesur, fe ddylech ddal i geisio cydymffurfio 
â’r cais mewn rhyw fodd. 

 
Enghraifft  
Mae sefydliad wedi penderfynu y byddai darparu copïau 
o gofnodion unigolyn ar ffurf barhaol yn golygu ymdrech 
anghymesur. Yn hytrach na gwrthod mynediad i’r 
unigolyn, maent yn siarad â hi ac yn cytuno y byddai’n 
well pe byddai’n ymweld â’r sefydliad a gweld y 
dogfennau gwreiddiol. Maent hefyd yn cytuno, os hoffai 
fynd â rhai dogfennau oddi yno gyda hi, y gallant drefnu i 
ddarparu copïau. 

 
Beth am geisiadau mynych neu afresymol? 
 
C1.a.40 Nid yw’r Ddeddf Diogelu Data yn cyfyngu ar sawl cais gwrthrych 
am wybodaeth y gall unigolyn ei wneud i sefydliad. Fodd bynnag, mae’n 
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caniatáu rhywfaint o hawl i ddewis wrth ddelio â cheisiadau a wneir o fewn 
ysbeidiau afresymol. Dywed y Ddeddf nad oes rhaid i chi gydymffurfio â chais 
sydd yr un fath neu’n debyg i un yr ydych eisoes wedi delio ag ef, oni bai y 
cafwyd ysbaid resymol rhwng y cais cyntaf a’r rhai dilynol. 
 
C1.a.41 Mae’r Ddeddf yn rhoi rhywfaint o gymorth i chi wrth benderfynu a 
yw ceisiadau wedi eu cyflwyno o fewn ysbeidiau rhesymol. Dywed y dylech 
ystyried y canlynol: 
 

• Natur y data – dylai hyn gynnwys ystyried a ydyw’n arbennig o 
sensitif.  

 
• Pwrpas y prosesu – gallai hyn gynnwys a yw’r prosesu yn debygol 

o achosi niwed i’r unigolyn. 
 
• Pa mor aml yr addasir y data – os yw gwybodaeth yn annhebygol o 

fod wedi newid rhwng ceisiadau, fe allech benderfynu nad oes rhaid 
i chi ymateb i’r un cais ddwywaith. 

 
Enghraifft  
Mae llyfrgell yn derbyn cais gwrthrych am wybodaeth 
gan unigolyn a wnaeth gais tebyg fis yn gynharach. 
Mae’r wybodaeth yn ymwneud â pha bryd yr ymunodd yr 
unigolyn â’r llyfrgell a’r eitemau a fenthycwyd. Nid yw’r 
wybodaeth wedi newid ers y cais blaenorol. Gan gofio 
hyn, yn ogystal â’r ffaith fod yr unigolyn yn annhebyg o 
ddioddef os nad anfonir data personol gyda’r ymateb i’r 
cais, nid oes rhaid i’r llyfrgell gydymffurfio â’r cais hwn. 
Fodd bynnag, byddai’n arfer da ymateb i esbonio pam 
nad ydynt wedi darparu’r wybodaeth eto. 

 
Enghraifft  
Mae therapydd sy’n cynnig cwnsela anfeddygol yn 
derbyn cais gwrthrych am wybodaeth gan gleient. Fe 
ymatebodd i gais tebyg gan yr un client dair wythnos yn 
gynharach. Wrth ystyried a yw’r ysbeidiau rhwng 
ceisiadau yn afresymol, dylai’r therapydd ystyried y ffaith 
fod y client wedi mynychu pum sesiwn rhwng y 
ceisiadau, ac felly fod dipyn o wybodaeth newydd yn y 
ffeil. Fe ddylai ymateb i’r cais hwn (ac fe ddylai ofyn i’r 
client gytuno mai dim ond unrhyw wybodaeth “newydd” 
fydd angen iddi ei anfon), ond fe fyddai hefyd yn arfer da 
trafod ffordd wahanol o sicrhau mynediad i’r client i 
nodiadau ynglŷn â’r sesiynau. 
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b : yr hawl i wrthwynebu i brosesu sy’n debygol o 
achosi niwed neu ofid 
 
 
Yn gryno – beth mae’r Ddeddf Diogelu Data yn ei ddweud am 
wrthwynebu i brosesu? 
 
C1.b.1  Mae’r Ddeddf yn cyfeirio at yr “hawl i atal prosesu”. Er y gallai 
hyn greu’r argraff y gall unigolyn fynnu bod sefydliad yn rhoi’r gorau i brosesu 
data personol amdanynt, neu roi’r gorau i’w brosesu mewn modd penodol, nid 
yw’r hawl mor rymus â hynny. Mae’n llawer mwy cyfyngedig mewn 
gwirionedd. Dim ond os yw’n achosi niwed neu ofid diwarant a sylweddol y 
bydd gan unigolyn hawl i wrthwynebu i brosesu. Os felly, mae ganddynt hawl i 
ofyn i sefydliad roi’r gorau i (neu i beidio â chychwyn ar) y gwaith prosesu dan 
sylw. 
 
C1.b.2  Felly, dan rai amgylchiadau, bydd rhaid i chi gydymffurfio â 
gofyniad o’r fath. Dan amgylchiadau eraill, fydd dim ond angen i chi esbonio i'r 
unigolyn pam fod dim rhaid i chi wneud hynny. 
 
 
Yn fanylach... 
 
Sut y gall unigolyn fy atal rhag prosesu eu data personol? 
 
C1.b.3  Rhaid i unigolyn sydd eisiau arfer yr hawl hwn gyflwyno 
gwrthwynebiad ysgrifenedig i chi a datgan beth y maent am i chi ei wneud i 
osgoi achosi niwed neu ofid. Rydym yn cyfeirio at yr hysbysiad hwn fel 
“gwrthwynebiad i brosesu” er ei fod hefyd yn cael ei alw’n “hysbysiad adran 
10”. Mae’r Ddeddf yn cyfyngu i ba raddau mae’n rhaid i chi gydymffurfio â 
gwrthwynebiad o’r fath yn y dulliau canlynol: 
 

• Dim ond i brosesu eu data personol eu hunain y gall unigolyn 
wrthwynebu. 

 
• Rhaid i brosesu data unigolyn fod yn peri niwed neu ofid diwarant a 

sylweddol. 
 
• Rhaid i’r gwrthwynebiad ddynodi pam fod y prosesu yn cael yr 

effaith hwn. 
 
C1.b.4  Yn ogystal, nid oes gan unigolyn unrhyw hawl i wrthwynebu i 
brosesu os:  
 

• ydynt wedi rhoi caniatâd i’r prosesu; 
 
• yw’r prosesu’n angenrheidiol: 
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o mewn perthynas â chytundeb y mae’r unigolyn wedi ymrwymo 
iddo; neu 

o am fod yr unigolyn wedi gofyn am i rywbeth gael ei wneud er 
mwyn gallu ymrwymo i gytundeb; 

 
• mae’r prosesu yn angenrheidiol oherwydd rhwymedigaeth 

gyfreithiol sy’n gymwys i chi (ag eithrio rhwymedigaeth gytundebol); 
 

• mae’r prosesu yn angenrheidiol i ddiogelu “buddiannau hanfodol” yr 
unigolyn.  

 
Enghraifft  
Mae cwmni ffonau symudol yn derbyn cais ysgrifenedig 
gan gwsmer yn gofyn iddynt ddileu manylion y cwsmer 
o’i gronfa ddata. Dylid trin hyn fel gwrthwynebiad i 
brosesu. Mae’r cwsmer yn esbonio fod defnyddio ei 
ddata personol ar gyfer cyfeirio credyd yn achosi gofid 
iddo ac wedi arwain at wrthod eu cais i gael cerdyn 
credyd. Nid oes raid i’r cwmni ffonau symudol 
gydymffurfio â’r hysbysiad hwn am fod y cyfeirio credyd 
yn angenrheidiol ar gyfer gweithredu’r cytundeb y mae’r 
cwsmer wedi ei lofnodi (ac y gellir dweud fod y cwsmer 
wedi cytuno iddo). O ganlyniad, nid yw’r hawl i 
wrthwynebu i brosesu yn berthnasol. Byddai’n arfer da i’r 
cwmni ffonau symudol ysgrifennu at y cwsmer i esbonio 
pam nad oes rhaid iddo gydymffurfio â’r hysbysiad. 

 
Enghraifft  
Mae’r un cwsmer yn canslo ei gytundeb ffôn symudol ac 
yn tynnu ei ganiatâd i’r cwmni brosesu ei ddata personol 
yn ôl. O ganlyniad mae’n dadlau fod yn rhaid i’r cwmni 
ffôn symudol gydymffurfio â’r gwrthwynebiad. Er bod yr 
hawl i wrthwynebu bellach yn berthnasol (am na all y 
cwmni ffonau symudol ddibynnu ar unrhyw un o’r 
amodau ar gyfer prosesu a restrir uchod), dim ond os 
yw’r prosesu yn achosi niwed neu ofid diwarant a 
sylweddol y mae’n rhaid i’r cwmni gydymffurfio â’r 
gwrthwynebiad (h.y. i roi'r gorau i brosesu data personol 
y cwsmer). Fodd bynnag, rhaid i’r cwmni ymateb i’r 
cwsmer o fewn 21 niwrnod, yn esbonio a fydd ac i ba 
raddau y bydd yn cydymffurfio â’r gwrthwynebiad. 
 
Yn ei ymateb, mae’r cwmni ffonau symudol yn derbyn y 
gellid ystyried fod cael gwrthod cerdyn credyd yn achosi 
niwed ariannol, ond dywed nad yw’r effaith ar y cwsmer 
yn ddiwarant, gan y gellir cyfiawnhau rhannu 
gwybodaeth am hanes taliadau’r cwsmer gyda’r 
asiantaethau ac am fod y cwsmer wedi cael gwybod o 
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flaen llaw y byddai hyn yn digwydd. Felly mae gan y 
cwmni hawl i wrthod cydymffurfio â’r hysbysiad. 

 
C1.b.5  Fel y crybwyllwyd uchod, dim ond i brosesu eu data personol eu 
hunain y mae gan yr unigolyn yr hawl i wrthwynebu, felly ni allant atal prosesu 
data personol yn ymwneud ag unigolyn arall neu grŵp o unigolion. Fodd 
bynnag, mae’n dal yn bosibl i unigolyn wrthwynebu i brosesu ar ran rhywun 
arall.  
 
Beth yw “niwed neu ofid”? 
 
C1.b.6  Nid yw’r Ddeddf yn diffinio beth yw ystyr niwed neu ofid diwarant 
a sylweddol. Fodd bynnag, gan amlaf:  
 

• byddai niwed sylweddol yn golled ariannol neu niwed corfforol; a 
 
• byddai gofid sylweddol yn lefel o ofid, neu boen emosiynol neu 

feddyliol, sy’n mynd tu hwnt i flinder neu lid, anhoffter cryf, neu 
deimlo atgasedd moesol tuag at y prosesu. 

 
Enghraifft  
Gwrthodir swydd i unigolyn yn y diwydiant adeiladu ac 
mae’n canfod fod hyn oherwydd bod y cyflogwr posibl 
wedi gwirio ei enw yn erbyn rhestr wahardd sy’n cael ei 
chynnal gan drydydd parti. Mae’r rhestr wahardd yn 
cynnwys enwau pobl yr ystyrir eu bod yn anaddas i’w 
cyflogi yn y diwydiant adeiladu am eu bod yn weithgar yn 
yr undebau llafur. Mae’r unigolyn yn ysgrifennu at y 
person sy’n cynnal y rhestr yn gofyn iddo ddileu ei enw 
am ei fod yn atal y cyfle iddo sicrhau cyflogaeth.  
 
Dan yr amgylchiadau hyn, byddai’n anodd iawn i’r 
unigolyn sy’n cynnal y rhestr wrthod sefydlu unrhyw sail 
gyfreithlon dros brosesu data personol yr unigolyn yn y 
modd hwn – gan fod yr asesiad o “anaddasrwydd” yn 
fympwyol ac yn ddigyfiawnhad, ac am na ddywedwyd 
wrth yr unigolion dan sylw y byddai eu henwau yn cael 
eu rhoi ar restr wrthod. Fodd bynnag, fe all yr unigolyn 
ddangos ei fod yn dioddef niwed o ganlyniad i’r prosesu 
a’i fod yn sylweddol gan y gallai barhau i’w atal rhag cael 
swydd. Ni ellir dadlau fod y niwed yn warantedig, am fod 
y prosesu am bwrpas amhriodol. Felly byddai’n rhaid i’r 
unigolyn sy’n cynnal y rhestr gydymffurfio â’r 
gwrthwynebiad. Rhaid iddo roi’r gorau i brosesu data 
personol yr unigolyn fel hyn, a rhaid ymateb i’r 
gwrthwynebiad o fewn 21 niwrnod i gadarnhau ei fod 
wedi gwneud hynny. 
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C1.b.7  Mae’r Ddeddf yn cydnabod y gall fod gan sefydliadau resymau 
cyfreithlon dros gadw cofnodion am bobl a allai gael effaith “negyddol” arnynt. 
Er enghraifft, gallai’r wybodaeth sydd gennych arwain at eu harestio, neu eu 
gorfodi i dalu cynhaliaeth plant, neu eu gorfodi i brynu Trwydded Deledu. Nid 
yw’r Ddeddf yn rhoi hawl i unigolion atal hyn. Hyd yn oed lle achoswyd niwed 
neu ofid, mae’r Ddeddf yn cyfyngu’r hawl i atal prosesu i achosion lle mae’r 
effeithiau yn ddiwarant. 

 
Enghraifft  
Mae unigolyn yn ysgrifennu at ei gyngor lleol yn gofyn 
iddynt roi’r gorau i ddefnyddio ei ddata personol ar gyfer 
gweinyddu a chasglu Treth y Cyngor. Er gwaethaf ei 
ddadl fod y prosesu yn achosi niwed ariannol ac yn llidus 
iawn, mae’n amlwg nad yw’r gost i'r unigolyn yn 
ddiwarant ac nad yw ei lid am orfod talu yn gyfystyr â 
gofid sylweddol. 

 
C1.b.8  Rhaid i unrhyw wrthwynebiad i brosesu fod yn seiliedig ar 
gyswllt achosol rhwng prosesu data personol a’r niwed neu ofid a achoswyd i’r 
unigolyn – rhaid i’r prosesu fod wedi achosi’r niwed neu ofid. 

 
Enghraifft  
Mae banc yn cofnodi methiant i dalu gydag asiantaeth 
credyd am fod Cwsmer A wedi methu ad-dalu 
benthyciad personol. Oherwydd gwall gweinyddol, fe 
gofnodir y diffyg taliad yn erbyn Cwsmer B, sydd ag enw 
tebyg i Gwsmer A ond heb unrhyw atebolrwydd mewn 
perthynas â’r benthyciad personol. Os yw’r cofnod o’r 
methiant yn achosi i Gwsmer B fethu cael credyd pan 
fyddai wedi derbyn credyd fel arall, mae prosesu gwallus 
y banc o’i ddata personol yn amlwg wedi achosi niwed. 

 
Sut y dylwn i ymateb i wrthwynebiad i brosesu? 
 
C1.b.9  Bydd gwrthwynebiad i brosesu yn rhoi gwybod i chi beth mae’r 
unigolyn eisiau i chi ei wneud. Felly bydd angen i chi benderfynu a fyddwch yn 
cydymffurfio â’u cais. Mae’r Ddeddf yn caniatáu ar gyfer penderfyniadau mwy 
na dim ond “ie fe fyddwn yn cydymffurfio” neu “na, nid oes raid i ni 
gydymffurfio”.  

 
Enghraifft  
Mae gweithiwr yn canfod fod ei ffeil AD electronig yn 
cynnwys sylw negyddol am ei deyrngarwch gwleidyddol 
ac, o ganlyniad, am ei addasrwydd ar gyfer dyrchafiad. 
Mae’n ysgrifennu at ei gyflogwr yn mynnu ei fod yn rhoi’r 
gorau i brosesu ei ddata personol. Mae gan y cyflogwr 
hawl i ymateb y bydd yn dileu’r cyfeiriad at deyrngarwch 
gwleidyddol yr unigolyn ac unrhyw sylwadau cysylltiedig, 
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ond ei fod yn bwriadu parhau i brosesu ei ddata 
personol i ddibenion AD cymwys. 

 
Enghraifft  
Mae cyflogwr yn ymchwilio i gyhuddiadau o aflonyddu yn 
erbyn un o’i weithwyr. Mae’r gweithiwr dan sylw yn anfon 
e-bost at yr adran AD yn mynnu fod yr ymchwiliad yn 
dod i ben a bod unrhyw nodiadau cysylltiedig yn cael eu 
dinistrio. Mae gan y cyflogwr hawl i wrthod cydymffurfio 
â’r cais hwn am fod rhesymau teg dros gadw cofnod o’r 
ymchwiliad, ond gall gytuno i ychwanegu nodyn i’r ffeil 
yn cofnodi haeriad y gweithiwr nad oes gwirionedd i’r 
cyhuddiadau. 

 
C1.b.10 Dylid ystyried nifer o ffactorau wrth benderfynu a ydych yn 
bwriadu, ac i ba raddau, cydymffurfio â gwrthwynebiad i brosesu. Rhestrir y 
ffactorau hyn yn y tabl isod. 
 
Ffactorau i’w gwirio Pwyntiau i’w nodi 
A yw’r gwrthwynebiad i brosesu yn 
ysgrifenedig? 

Dim ond os yw’n ysgrifenedig y mae 
unrhyw wrthwynebiad yn ddilys. Fel 
cais gwrthrych am wybodaeth, mae 
“ysgrifenedig" yn cynnwys gwybodaeth 
a yrrir trwy ffacs neu e-bost. Wedi i chi 
dderbyn gwrthwynebiad, mae gennych 
21 niwrnod calendr i ymateb i’r 
unigolyn a’i hanfonodd. 

A yw’r gwrthwynebiad yn sefydlu faint o 
niwed neu ofid mae’r prosesu yn ei 
achosi? 

Mae’n anodd penderfynu a ddylid 
cydymffurfio â gwrthwynebiad i brosesu 
os nad yw’r hysbysiad yn glir. Efallai yr 
hoffech ofyn i’r unigolyn a’i anfonodd 
esbonio beth yn eu barn hwy yw’r 
broblem a achoswyd trwy brosesu eu 
data personol. Cofiwch fod rhaid i’r 
niwed neu ofid a achoswyd fod yn 
“sylweddol” cyn bod rhaid i chi 
gydymffurfio. 

A yw’r niwed neu ofid yn ddiwarant? Os ydych yn teimlo fod y niwed neu 
ofid a achoswyd i’r unigolyn yn 
warantedig, nid oes raid i chi 
gydymffurfio â’r gwrthwynebiad. Dylech 
fod yn barod i esbonio eich safbwynt. 

Pa amodau ar gyfer prosesu allwch chi 
ddibynnu arnynt i gyfreithloni’r 
prosesu? 

Os gallwch ddibynnu ar unrhyw un o’r 
pedwar amod cyntaf a restrir yn 
Atodlen 2 y Ddeddf (gweler paragraff 
B9.7), nid oes gan yr unigolyn unrhyw 
hawl i atal y prosesu dan sylw, ac nid 
oes rhaid i chi gydymffurfio â 
gwrthwynebiad. Bydd angen i chi anfon 
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ymateb yr un fath.  
 
C1.b.11 Rhaid i chi ymateb o fewn 21 niwrnod i dderbyn gwrthwynebiad i 
brosesu. Rhaid i’ch ymateb ddatgan beth ydych yn bwriadu ei wneud ac, os 
nad ydych yn bwriadu cydymffurfio â’r gwrthwynebiad mewn unrhyw fodd, 
nodwch resymau dros eich penderfyniad. Bydd eich cofnod o’r 
penderfyniadau a wnaethoch ynglŷn â’r ffactorau a restrir uchod yn eich helpu 
i lunio’ch ymateb. 
 
Beth fydd yn digwydd os nad ydw i’n cydymffurfio â gwrthwynebiad i 
brosesu? 
 
C1.b.12 Os penderfynwch na ellir cyfiawnhau gwrthwynebiad i brosesu a 
pheidio cydymffurfio ag ef, gall yr unigolyn wneud cais i’r llys. Gall y llys 
benderfynu a oes sail i'r gwrthwynebiad ac, os oes angen, eich gorchymyn i 
weithredu i gydymffurfio.  
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c : yr hawl i atal marchnata uniongyrchol  
 
 
Yn gryno – beth mae’r Ddeddf Diogelu Data yn ei ddweud am 
farchnata uniongyrchol? 
 
C1.c.1  Mae gan unigolion hawl i atal prosesu eu data personol ar gyfer 
marchnata uniongyrchol. Gall unigolyn roi rhybudd ysgrifenedig i chi roi’r 
gorau i ddefnyddio (neu beidio cychwyn defnyddio) eu data personol ar gyfer 
marchnata uniongyrchol ar unrhyw adeg. Gall unrhyw unigolyn ymarfer yr 
hawl hwn ac, os byddwch yn derbyn rhybudd, rhaid i chi gydymffurfio o fewn 
cyfnod rhesymol. 
 
Yn fanylach... 
 
Beth yw marchnata uniongyrchol? 
 
C1.c.2  Mae’r Ddeddf yn cynnwys rhywfaint o gymorth ar yr hyn y mae 
“marchnata uniongyrchol” yn ei olygu yng nghyd-destun diogelu data. Mae’r 
tabl isod yn nodi’r ffactorau a ddefnyddir i adnabod deunydd marchnata 
uniongyrchol. 
 
Wedi ei gyfeirio at unigolion penodol  Mae llawer o bobl yn derbyn “post 

sothach” nad yw wedi ei gyfeirio at neb 
yn benodol ond yn hytrach i’r “deiliad”. 
Nid yw’r math hwn o farchnata wedi ei 
gyfeirio at neb yn benodol ac felly nid 
yw’n farchnata uniongyrchol i ddibenion 
y Ddeddf. Mae’r math hwn o bost, a 
anfonir at bawb ar y stryd, yn cynnwys 
pamffledi megis bwydlenni cludfwyd a 
gwybodaeth am gasgliadau dillad. 

Cyfathrebu trwy ba ddull bynnag Y ddelwedd gyffredinol o farchnata 
uniongyrchol yw ymgyrchoedd post 
neu farchnata dros y ffôn. Fodd 
bynnag, i ddibenion y Ddeddf, mae 
hefyd yn cynnwys dulliau eraill o 
gysylltu ag unigolion, megis negeseuon 
e-bost a thestun. 

Deunydd hysbysebu neu farchnata  Nid gwerthu cynnyrch neu wasanaeth i 
unigolion yn unig yw marchnata 
uniongyrchol. Mae’n cynnwys 
hyrwyddo barn neu ymgyrch benodol, 
megis plaid wleidyddol neu elusen. 
Felly, hyd yn oed os defnyddiwch ddata 
personol i geisio cefnogaeth i achos da 
yn hytrach na gwerthu nwyddau, yr 
ydych yn dal yn cyflawni marchnata 
uniongyrchol a bydd rhaid i chi 
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gydymffurfio â hysbysiad ysgrifenedig i 
roi’r gorau i hyn. 

 
 
C1.c.3  Felly rhaid i chi roi’r gorau i weithgaredd hyrwyddo sydd wedi ei 
anelu at unigolyn penodol yn defnyddio data personol yr unigolyn hwnnw i 
gyfathrebu'r gweithgaredd marchnata iddynt os byddant yn ysgrifennu yn 
gofyn i chi roi’r gorau i hynny. 
 
A ddylwn ymateb i rybudd i roi’r gorau i farchnata uniongyrchol? 
 
C1.c.4  Nid yw’r Ddeddf yn gofyn i chi ymateb i hysbysiad i roi’r gorau i 
farchnata uniongyrchol – dim ond gofyn i chi roi’r gorau i hynny. Y rheswm am 
hyn yw nad oes gennych ddewis ynglŷn â chydymffurfio â hysbysiad o’r fath. 
Fodd bynnag, mae cydnabod eich bod wedi derbyn a gweithredu ar rybudd o’r 
fath yn ymarfer da, lle bo’n briodol. 
 
Pan fydd unigolyn yn anfon hysbysiad, a ddylwn i ddileu eu manylion? 
 
C1.c.5  Yn aml bydd unigolion yn gofyn i chi ddiddymu neu ddileu eu 
manylion oddi ar eich cronfa ddata neu restr bostio. Fodd bynnag, gan amlaf 
mae'n well dilyn arfer y diwydiant marchnata o atal eu manylion. Yn hytrach 
na dileu manylion unigolyn yn llwyr, mae atal yn golygu cadw digon o 
wybodaeth amdanynt i sicrhau y perchir eu dewisiadau yn y dyfodol. Mae atal 
yn eich galluogi i sicrhau na anfonwch farchnata uniongyrchol at bobl sydd 
wedi gofyn i chi beidio, a bod gennych gofnod ar gyfer gwirio unrhyw restrau 
marchnata newydd. Os byddwch yn dileu manylion pobl, ni fydd gennych fodd 
o sicrhau nad ydynt yn cael eu rhoi ar eich cronfa ddata eto. Gallai dileu 
manylion unigolyn hefyd fod yn groes i ofynion cyfreithiol sy’n benodol i’r 
diwydiant ynglŷn â sut i gofnodi data personol. 
 
A oes rhaid i mi atal manylion ar unwaith? 
 
C1.c.6  Dywed y Ddeddf y dylech roi’r gorau i brosesu i ddibenion 
marchnata uniongyrchol o fewn cyfnod rhesymol. Wrth ystyried a ydych wedi 
gwneud hynny, byddwn yn ystyried y gallai ymgyrch farchnata benodol eisoes 
fod yn weithredol pan dderbyniwch rybudd, ac y gallai’r unigolyn dderbyn 
deunydd marchnata pellach o ganlyniad i hynny. Serch hyn, dan 
amgylchiadau arferol dylai cyfathrebu electronig ddod i ben o fewn 28 niwrnod 
i dderbyn y rhybudd, a dylai cyfathrebu post ddod i ben o fewn deufis. 
 
A oes gennyf unrhyw ddyletswyddau eraill wrth ddefnyddio data 
personol ar gyfer marchnata uniongyrchol? 
 
C1.c.7  Rhaid i chi gydymffurfio â’r egwyddorion diogelu data, yn 
cynnwys y ddyletswydd i brosesu data personol yn deg. Yng nghyd-destun 
marchnata uniongyrchol, bydd hyn yn cynnwys sicrhau fod gwrthrych y 
wybodaeth yr ydych yn ei defnyddio yn ymwybodol y gallant dderbyn deunydd 
marchnata gennych. Efallai y gallech hefyd ystyried a ydych yn bwriadu 
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trosglwyddo rhestrau marchnata i sefydliadau eraill a sut y byddwch yn 
cysylltu â phobl, megis trwy’r post, ffôn neu e-bost.  
 
C1.c.8  Mae’n bwysig cofio fod yr hawl i rwystro defnydd o ddata 
personol i ddibenion marchnata uniongyrchol yn ffordd o ddewis peidio 
cymryd rhan. Felly cewch farchnata i bobl nes eu bod yn anfon rhybudd 
ysgrifenedig yn dweud wrthych am beidio. Fodd bynnag, os byddwch yn 
methu delio’n iawn â hysbysiad (o ganlyniad i anhawster technegol), gallai 
unigolyn wneud cais i’r llys ac fe allai’r llys eich gorchymyn i gydymffurfio â’r 
hysbysiad. Dylech wneud pob ymdrech i osgoi hyn, felly mae’n arfer da rhoi 
cyfle i unigolyn wrthwynebu i gyswllt yn y dyfodol pan fyddwch yn casglu’r 
data ganddynt, megis yn ystod galwad ffôn neu ar wefan, neu pan fyddant yn 
llofnodi ffurflen gais am gynnyrch neu wasanaeth. Gallech hefyd ddefnyddio’r 
cyfle hwn i ganfod sut yr hoffent i chi gysylltu â hwy. 
 
A allaf ofyn i bobl a fyddent yn hoffi mynd yn ôl i dderbyn marchnata 
uniongyrchol eto? 
 
C1.c.9  Os gofynnodd unigolyn i chi roi’r gorau i ddefnyddio eu manylion 
i ddibenion marchnata uniongyrchol, fe wnaethant hynny ar bwrpas. Ni 
ddylech gymryd yn ganiataol eu bod wedi gwneud hynny ar chwarae bach 
na’u bod  yn fodlon derbyn ceisiadau i newid eu meddwl. Mae hysbysiad i atal 
marchnata uniongyrchol yn berthnasol i anfon deunydd marchnata 
uniongyrchol a hefyd i brosesu data personol ar gyfer marchnata 
uniongyrchol. Mewn geiriau eraill, mae’n debygol fod yr hysbysiad a roddwyd 
ichi gan yr unigolyn yn cynnwys y mater o ddefnyddio eu data personol i’w 
perswadio i roi caniatâd ichi eu rhoi yn ôl ar eich rhestr farchnata, ac felly 
dylech osgoi gofyn. 
 
C1.c.10 Fodd bynnag, yr ydym yn cydnabod y gall pobl newid eu 
meddyliau a bod technegau marchnata hefyd yn newid. Mae peth rhinwedd 
mewn sicrhau y diweddarir dewisiadau a fynegwyd gan bobl yn flaenorol, ond 
dylech wneud hyn mewn modd sensitif ac yn sicr dylech osgoi gwneud 
unrhyw beth allai olygu y byddai’n rhaid i unigolyn roi gwybod ichi nad yw eu 
dewisiadau wedi newid. 

 
Enghraifft  
Mae canolfan ffitrwydd yn anfon cylchlythyr rheolaidd at 
aelodau. Mae rhai aelodau wedi gwrthwynebu i’w data 
personol gael ei ddefnyddi yn y modd hwn ac mae’r 
ganolfan ffitrwydd wedi nodi’r gwrthwynebiad hwn ar eu 
system. 
 
Mae’r ganolfan ffitrwydd eisiau sicrhau nad yw’r 
dymuniadau hyn wedi newid, yn arbennig gan fod 
cynnwys y cylchlythyr wedi newid yn sylweddol yn ystod 
y ddeufis diwethaf a gellir hefyd ei anfon fel neges e-bost 
erbyn hyn. Ni ddylent gymryd yn ganiataol y gallai pobl 
fod wedi newid eu meddyliau ac fe fyddai’n arfer da 
sicrhau fod unrhyw wrthwynebiad y bu iddynt ei dderbyn 
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yn ddiweddar yn dal yn adlewyrchiad cywir o 
ddymuniadau aelodau. 
 
Ar gyfer gwrthwynebiadau “hŷn”, gallant grybwyll y 
newidiadau i’r cylchlythyr a’r posibilrwydd o’i dderbyn 
trwy e-bost trwy gyfrwng unrhyw gyswllt “busnes arferol” 
sydd ganddynt â’r aelod, megis llythyr adnewyddu 
aelodaeth. Ond ni ddylent gysylltu â’r aelodau dan sylw 
gyda’r bwriad penodol o ddangos iddynt “beth maen 
nhw’n ei golli”. 

 
C1.c.11 Rydym yn ystyried ei fod yn dderbyniol i atgoffa unigolion o’u 
gallu i newid eu dewisiadau marchnata os yw’r nodyn atgoffa yn ychwanegiad 
bychan a mân i neges sy’n cael ei hanfon beth bynnag. 

 
Enghraifft  
Mae banc yn anfon manyleb flynyddol at gwsmeriaid yn 
rhoi manylion trafodion ar eu cyfrifon cadw yn ystod y 
flwyddyn a aeth heibio. Fe argreffir neges ar waelod pob 
datganiad i atgoffa cwsmeriaid y gallent adolygu eu 
dewisiadau marchnata pe dymunent wneud hynny a rhoi 
gwybod iddynt sut i’w diweddaru. 

 
Beth am y Gwasanaeth Dewis Post? 
 
C1.c.12 Wrth anfon marchnata uniongyrchol trwy’r post, mae’n arfer da i 
sgrinio eich rhestr bostio yn erbyn y rhestrau a gedwir gan y Gwasanaeth 
Dewis Post (MPS). Gall unigolion gofrestru gyda MPS i leihau swm y post 
marchnata uniongyrchol y byddant yn ei dderbyn. Er nad oes dyletswydd 
cyfreithiol ar farchnatwyr i edrych ar restrau MPS cyn anfon marchnata 
uniongyrchol, mae nifer o sefydliadau cyfrifol yn gwneud. 
 
A yw hyn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Dewis Ffôn? 
 
C1.c.13 Na. Mae rheolau y gellir eu gorfodi dan y gyfraith sy’n eich atal 
rhag gwneud galwadau telewerthu dros y ffôn i unrhyw danysgrifiwr sydd wedi 
dweud wrthych am beidio gwneud galwadau o’r fath i’w rhif. Yn ogystal, gall 
tanysgrifwyr gofrestru gyda’r Gwasanaeth Dewis Ffôn (TPS) i atal galwadau 
telewerthu diofyn. Ni allwch wneud nac ysgogi galwadau marchnata diofyn i 
unrhyw rif sydd ar gofrestr y TPS. Nid yw cofrestriad gyda’r TPS yn trechu 
caniatâd penodol a roddwyd gan unigolyn i sefydliadau penodol. Rydym wedi 
cyhoeddi canllaw ar “Ffonio cwsmeriaid a restrwyd ar y TPS” sy’n rhoi gwybod 
i chi sut i gydymffurfio â’r rheolau ar alwadau telewerthu. 
 
Beth am farchnata electronig? 
 
C1.c.14 Ystyrir marchnata dros y ffôn i fod yn fath o farchnata electronig. 
Mae marchnata fel hyn, neu a anfonir trwy ddull electronig arall (ffacs, e-bost, 
neu neges destun) yn amodol ar reolau ychwanegol a nodir yn y Rheoliadau 
Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y Comisiwn Ewropeaidd) 
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2003. Rydym wedi cyhoeddi canllaw ar wahân ar sut i gydymffurfio â’r rheolau 
hyn, sydd ar gael ar ein gwefan. 
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d : hawliau yn ymwneud â phenderfyniadau 
awtomataidd 
 
 
Yn gryno – beth mae’r Ddeddf Diogelu Data yn ei ddweud am 
benderfyniadau awtomataidd? 
 
C1.d.1  Mae hawl gwrthrych i wneud cais am wybodaeth yn caniatáu 
mynediad i unigolyn at wybodaeth ynglŷn â’r rhesymiad dros unrhyw 
benderfyniadau a wnaed yn awtomataidd. Mae’r Ddeddf yn ategu’r 
ddarpariaeth hon trwy gynnwys hawliau sy’n ymwneud â phenderfyniadau 
awtomataidd. O ganlyniad: 
 

• gall unigolyn roi rhybudd ysgrifenedig yn gofyn i chi beidio gwneud 
unrhyw benderfyniadau awtomataidd yn defnyddio eu data 
personol; 

 
• hyd yn oed os nad ydynt wedi rhoi rhybudd, dylid rhoi gwybod i 

unigolyn pan wneir penderfyniad o’r fath; a 
 
• gall unigolyn ofyn i chi ailystyried penderfyniad awtomataidd. 

 
C1.d.2  Gellid ystyried yr hawliau hyn fel mesurau diogelwch yn erbyn y 
risg o wneud penderfyniad allai fod y niweidiol heb ymyrraeth ddynol. Eglurwn 
isod beth mae gwneud penderfyniadau awtomataidd yn ei olygu a sut mae’r 
hawliau’n gweithio yn ymarferol. 
 
C1.d.3  Nifer gymharol isel o sefydliadau sy’n gwneud penderfyniadau 
arwyddocaol am unigolion yn gwbl awtomataidd– yn aml ceir rhyw elfen o 
ymyrraeth ddynol wrth wneud penderfyniadau. Fodd bynnag, mae’n dda nodi 
os gellid ystyried unrhyw weithred a gyflawnwch ar ddata personol yn fel 
“penderfyniadau awtomataidd”. Bydd hyn yn gymorth i chi benderfynu a ydych 
angen sefydlu gweithdrefnau i ddelio â hawliau unigolion yn yr achosion hyn.  
 
 
Yn fanylach... 
 
Pa bryd mae’r hawliau’n codi (beth yw penderfyniad awtomataidd)? 
 
C1.d.4  Dim ond os bodlonir dau ofyniad y bydd hawliau mewn 
perthynas â phenderfyniadau awtomataidd yn codi. Yn gyntaf, rhaid gwneud y 
penderfyniad yn defnyddio data personol a brosesir yn gwbl awtomataidd.  

 
Enghraifft  
Mae unigolyn yn gwneud cais ar-lein am fenthyciad 
personol. Mae’r wefan yn defnyddio algorithmau a 
chwiliad credyd awtomatig i roi penderfyniad ar unwaith 
ynglŷn â’r cais. 
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Enghraifft  
Mae cyflog gweithiwr ffatri yn gysylltiedig â 
chynhyrchiant, sy’n cael ei fonitro’n awtomataidd. Gwneir 
penderfyniad awtomatig ynglŷn â faint o gyflog mae’r 
gweithiwr yn ei dderbyn ar gyfer pob sifft y mae’n  eu 
gweithio trwy gyfeirio at ddata a gasglwyd ynglŷn â’i 
gynhyrchiant. 

 
C1.d.5  Felly nid yw’r hawliau a esbonnir yma yn berthnasol i unrhyw 
benderfyniad sy’n ymwneud ag ymyrraeth ddynol. Mae nifer o benderfyniadau 
yr ystyrir eu bod yn “awtomataidd” yn galw mewn gwirionedd am ymyrraeth 
ddynol. 
 

Enghraifft  
Rhoddir rhybudd i weithiwr am gyrraedd y gwaith yn 
hwyr. Rhoddwyd y rhybudd am fod system glocio i mewn 
awtomatig y cyflogwr wedi nodi’r ffaith fod y gweithiwr 
wedi bod yn hwyr ar nifer penodol o achlysuron. Fodd 
bynnag, er y cyflwynwyd y rhybudd ar sail data a 
gasglwyd gan y system awtomataidd, rheolwr AD y 
cyflogwr a benderfynodd ei gyhoeddi yn dilyn arolwg o’r 
data hwnnw. Felly nid yw’r penderfyniad yn un 
awtomataidd. 

 
C1.d.6  Yr ail ofyniad yw bod rhaid i’r penderfyniad gael effaith 
sylweddol ar yr unigolyn dan sylw.  

 
Enghraifft  
Yn yr enghraifft uchod, ar fonitro cynhyrchiant gweithiwr 
ffatri, mae’n amlwg y bydd penderfyniad ynglŷn â faint o 
dâl y mae ganddo hawl iddo yn cael effaith arwyddocaol 
arno. 

 
C1.d.7  Felly nid yw’r hawliau hyn yn berthnasol i benderfyniadau sy’n 
effeithio ar yr unigolyn i raddau pitw neu ddibwys. 
 

Enghraifft  
Mae unigolyn yn cymryd rhan mewn “cwis personoliaeth” 
ar-lein. Mae hi’n ateb cwestiynau amdani hi ei hun ar 
wefan, sy’n defnyddio ei hymatebion i greu proffil 
personoliaeth awtomataidd ar ei chyfer. Ni chedwir data'r 
unigolyn ac ni anfonir y proffil at neb arall. Nid yw’r 
penderfyniadau awtomataidd y mae’r proffil 
personoliaeth yn seiliedig arnynt yn cael effaith 
arwyddocaol ar yr unigolyn. 

 
A yw pob penderfyniad awtomataidd yn amodol i’r hawliau hyn? 
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C1.d.8  Na. Gelwir rhai penderfyniadau yn “benderfyniadau a eithriwyd” 
oherwydd nad yw’r hawliau’n berthnasol, er y’i gwneir yn defnyddio dulliau 
awtomataidd yn unig a’u bod yn cael effaith sylweddol ar yr unigolyn dan sylw.  
 
C1.d.9  Y penderfyniadau a eithrir yw: 
 

awdurdodwyd neu’n 
ofynnol dan 

ddeddfwriaeth 

 i roi rhywbeth i’r unigolyn 
y gofynnodd amdano 

 
NEU A NEU 

 
gwneir wrth baratoi ar 

gyfer, neu mewn 
perthynas â, cytundeb 

gyda’r unigolyn dan sylw 

  
lle cymrwyd camau i 
ddiogelu buddiannau 

cyfreithlon yr unigolyn, 
megis caniatáu apêl yn 
erbyn y penderfyniad 

 
Pa hawliau sydd gan unigolion? 
 
C1.d.10 Mae’r Ddeddf yn rhoi tri hawl i unigolion mewn perthynas â 
phenderfyniadau awtomataidd. 
 
C1.d.11 Yr hawl cyntaf yw atal gwneud penderfyniad o’r fath. Ni ddylid 
gwneud penderfyniad awtomataidd os yw unigolyn wedi rhoi hysbysiad 
ysgrifenedig yn gofyn i chi beidio. 
 
C1.d.12 Mae’r ail hawl yn weithredol pan na roddwyd hysbysiad o’r fath. 
Rhaid i sefydliad sy’n gwneud penderfyniad awtomataidd hysbysu'r unigolyn 
dan sylw ei fod wedi gwneud hynny. Rhaid gwneud hyn cyn gynted a bo 
hynny’n ymarferol dan yr amgylchiadau. 
 
C1.d.13 Mae’r trydydd hawl yn ymwneud â’r opsiynau sydd ar gael i 
unigolyn wrth dderbyn y wybodaeth. Os yw unigolyn yn anhapus ynglŷn â 
phenderfyniad awtomataidd, mae ganddynt 21 niwrnod i ofyn i chi ailystyried y 
penderfyniad neu i wneud penderfyniad newydd ar wahanol sail. Gan amlaf, 
mae’r ddau opsiwn yn debygol o alw am arolwg o’r penderfyniad 
awtomataidd. 

 
Enghraifft  
Mae unigolyn yn cwyno wrth ddarparwr credyd am i’w 
gais ar-lein am gredyd gael ei wrthod yn awtomataidd. 
Gwrthodwyd y cais am nad oedd y wybodaeth a 
roddwyd gan yr unigolyn yn cyd-fynd â meini prawf 
derbyn a ragnodwyd gan y system awtomataidd. Mae’r 
darparwr credyd yn cyflawni gwiriadau gwarantu dynol i 
arolygu’r penderfyniad gwreiddiol. 

 
C1.d.14 Os yw llys yn fodlon nad ydych wedi cydymffurfio â’r hawliau 
hyn, all orchymyn eich bod yn gwneud. 
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e : hawliau mewn perthynas â data personol gwallus 
 
 
Yn gryno – beth mae’r Ddeddf Diogelu Data  ei ddweud am 
hawliau i gywiro neu ddileu data gwallus? 
 
C1.e.1  Mae’r bedwaredd egwyddor diogelu data yn ei gwneud yn 
ofynnol i’r data personol fod yn gywir (gweler pennod B4). Os yw’n wallus, 
mae gan yr unigolyn dan sylw hawl i wneud cais i’r llys am orchymyn i gywiro, 
flocio, i ddileu neu ddinistrio’r wybodaeth anghywir. Yn ogystal, os yw unigolyn 
wedi dioddef niwed dan amgylchiadau a fyddai’n arwain at ddyrannu iawndal 
(gweler adran f y bennod hon), a bod risg sylweddol y bydd toriad arall, yna fe 
allai’r llys wneud gorchymyn tebyg mewn perthynas â’r data personol dan 
sylw. 
 
Yn fanylach... 
 
Beth os derbyniwyd y wybodaeth wallus gan yr unigolyn dan sylw neu 
gan drydydd parti? 
 
C1.e.2  Gall fod yn anymarferol gwirio cywirdeb data personol a 
ddarparwyd gan rywun arall, i gydnabod hyn, dywed y Ddeddf na ystyrir eich 
bod wedi torri’r drydedd egwyddor diogelu data hyd yn oed os oes gennych 
ddata personol gwallus, ar yr amod: 
 

• eich bod wedi cofnodi’r wybodaeth a ddarparwyd gan yr unigolyn 
dan sylw yn gywir, neu gan unigolyn neu sefydliad arall; 

 
• eich bod wedi cymryd camau rhesymol dan yr amgylchiadau i 

sicrhau cywirdeb y wybodaeth (gweler paragraffau B4.14 a B4.15); 
ac 

 
• Os yw’r unigolyn wedi herio cywirdeb y wybodaeth, bod hynny’n 

amlwg i’r rhai sy’n cael mynediad ato. 
 
C1.e.3  Dan yr amgylchiadau hyn fe all y llys orchymyn (fel dewis amgen 
i orchymyn cywiro’r data gwallus, ac ati) y dylid ychwanegu datganiad o’r gwir 
ffeithiau (mewn termau a gymeradwywyd gan y llys) i’r cofnod. Ac os nad yw’r 
llys yn fodlon eich bod wedi cydymffurfio â’r gofynion uchod, gall orchymyn 
eich bod yn gwneud. 
 

Enghraifft  
Mae cwpl sydd â phlentyn difrifol wael yn gwrthwynebu i 
gynnwys cofnodion ysbyty eu plentyn, gan ddweud eu 
bod yn wallus. Daeth rhywfaint o’r wybodaeth y maent 
yn gwrthwynebu iddo gan ymwelydd iechyd y plentyn. 
Wedi ceisio heb lwyddiant i ddatrys yr anghydfod yn 
anffurfiol, maent yn mynd i’r llys i ofyn am gywiro’r 
cofnodion. 

7 Hydref 2009 111 



Canllaw Diogelu Data 
 

 
Gallai’r llys orchymyn fod yr ysbyty’n cywiro, blocio, dileu 
neu ddinistrio’r data personol gwallus. Gan y darparwyd 
y data gwallus gan yr ymwelydd iechyd, fe allai’r llys (fel 
dewis amgen) orchymyn fod datganiad o'r gwir ffeithiau 
yn cael ei ychwanegu at y data.  

 
Beth am farn sy’n seiliedig ar ddata personol gwallus?  
 
C1.e.4  Mae’r hawl hwn hefyd yn berthnasol i ddata personol sy'n 
cynnwys mynegiant o farn sy’n seiliedig ar ddata personol gwallus.  
 

Enghraifft  
Yn yr enghraifft uchod, mae rhieni’r plentyn yn honni mai 
un o’r rhesymau fod cofnodion yr ysbyty yn wallus yw 
am eu bod yn cynnwys barn meddyg sy’n seiliedig ar 
wybodaeth wallus a ddarparwyd gan ymwelydd iechyd. 
Os yw’n cytuno, gallai’r llys orchymyn y dylid cywiro, 
blocio, dileu neu ddinistrio’r datganiad o farn. Neu, fe 
allai orchymyn y dylid ychwanegu datganiad i at y 
datganiad barn yn cofnodi ei fod yn seiliedig ar 
wybodaeth wallus. 

 
A ddylid rhoi gwybod i eraill pan fydd gwybodaeth wallus yn cael ei 
chywiro neu ei dileu? 
 
C1.e.5  Os yw llys wedi gorchymyn eich bod yn cywiro, yn blocio, yn 
dileu neu ddinistrio data personol, yna fe all hefyd gorchymyn eich bod yn 
hysbysu unrhyw drydydd parti yr ydych wedi datgelu’r wybodaeth iddynt. Yn 
fwy na thebyg dim ond os yw’n rhesymol disgwyl y gallech gydymffurfio â’r 
gorchymyn y byddai’r llys yn gofyn am hyn. Fel mater o arfer da, fe fyddem yn 
disgwyl i chi gymryd camau rhesymol i wneud hyn pa un ai a yw’r llys yn gofyn 
i chi wneud ai peidio. 
 

Enghraifft  
Rhoddir gorchymyn i fanc gywiro gwybodaeth wallus am 
atebolrwydd unigolyn i ad-dalu benthyciad. Mae’r banc 
yn darparu gwybodaeth o’r fath yn rheolaidd i 
asiantaethau gwirio credyd. Fe all y llys orchymyn bod y 
banc yn hysbysu’r asiantaethau credyd fod y wybodaeth 
wedi ei chywiro – ac fe ddylai’r banc wneud hynny mewn 
unrhyw achos. 
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f : yr hawl i iawndal 
 
 
Yn gryno – beth mae’r Ddeddf Diogelu Data yn ei dweud am yr 
hawl i iawndal? 
 
C1.f.1  Os bydd unigolyn yn dioddef niwed o ganlyniad i’ch methiant i 
gydymffurfio â’r Ddeddf mae ganddynt hawl i iawndal gennych. Dim ond trwy’r 
llysoedd y gellir gorfodi’r hawl hwn. Mae’r Ddeddf yn eich galluogi i amddiffyn 
cais am iawndal ar y sail eich bod wedi cymryd pob cam rhesymol dan yr 
amgylchiadau i osgoi torcyfraith. 
 
Yn fanylach... 
 
A yw’r Ddeddf yn diffinio “niwed”? 
 
C1.f.2  Na. Ond mae unigolyn sydd wedi dioddef colled ariannol 
oherwydd eich methiant i gydymffurfio â’r Ddeddf yn debygol o fod â hawl i 
iawndal.  
 

Enghraifft  
Mae cwsmer cwmni gwerthu drwy’r post ar y rhyngrwyd 
wedi dioddef o achos o dor-diogelwch. Roedd ei holl 
wybodaeth, yn cynnwys manylion cerdyn credyd, ar gael 
i bawb ar y rhyngrwyd am bron i 24 awr cyn i’r safle gael 
ei dynnu i lawr. Mae wedi gorfod rhewi ei gyfrif cerdyn 
credyd ac mae’n poeni y bydd rhywun yn dwyn ei 
hunaniaeth. 
 
Nid oes ganddo ffydd yn y cwmni i beidio gwneud hyn 
eto. Roeddynt wedi achosi tor-diogelwch arall cyn hyn, 
ac ar y pryd fe ofynnodd iddynt dynnu ei fanylion oddi ar 
eu rhestr cwsmeriaid. Mae’n gofyn i’r llys ddyrannu 
iawndal iddo. Gall y llys wneud hyn os gall yr unigolyn 
ddangos iddo ddioddef colledion ariannol o ganlyniad i’r 
torcyfraith. 

 
Beth am ofid? 
 
C1.f.3  Yn aml, ni fydd mynd yn groes i’r Ddeddf yn achosi niwed 
ariannol i unigolyn, ond gall canfod fod data wedi ei brosesu’n amhriodol beri 
gofid. Os bydd unigolyn wedi dioddef niwed, gall unrhyw iawndal a ddyrannir 
fod yn ystyriol o lefel y gofid cysylltiedig, ond ni fydd gofid ynddo’i hun fel arfer 
yn ddigon i roi hawl i iawndal i unigolyn (oni bai fod y prosesu i ddiben 
newyddiaduraeth, llenyddiaeth neu gelf). 

 
Enghraifft  
Rhoddir enw unigolyn ar gronfa ddata twyll gweithwyr 
heb gyfiawnhad. Mae’r unigolyn, yn ddigon rhesymol, yn 
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gofidio o ganlyniad i ganfod awgrym ei fod yn dwyllwr. 
Fodd bynnag, dilëir y wybodaeth amdano oddi ar y 
gronfa ddata cyn iddo wneud cais am swydd newydd, ac 
felly nid yw’n dioddef unrhyw niwed o ganlyniad i’r gwall. 
Nid oes gan y gweithiwr unrhyw hawl i iawndal ar sail 
gofid yn unig.  

 
Enghraifft  
Yn yr enghraifft flaenorol, mae’r ffaith fod enw’r unigolyn 
yn ymddangos ar y gronfa ddata twyll yn ei atal rhag 
cael swydd y mae’n ymgeisio amdani. Mae’n dioddef 
niwed ariannol o ganlyniad i hyn. Mae ganddo hawl i 
iawndal am y niwed hwn ac am y gofid a ddioddefodd 
hefyd. 

 
Pa lefel o iawndal fydd ei hangen? 
 
C1.f.4  Nid oes unrhyw ganllawiau ynglŷn â lefelau iawndal yn y maes 
hwn. Yn aml, gellir dod i gytundeb rhwng pob ochr am swm o iawndal sy’n 
briodol. Os na allant gytuno, bydd rhaid i’r llys benderfynu. Os bydd unigolyn 
yn hawlio swm penodol o iawndal, bydd angen iddo allu dangos sut mae eich 
methiant i gydymffurfio â’r Ddeddf wedi arwain at golli’r swm hwnnw neu 
ddioddef niwed yn cyfateb i’r swm. 
 
C1.f.5  Ni all yr ICO ddyrannu iawndal, na rhoi cyngor ar y lefel briodol o 
iawndal, hyd yn oed os byddwn wedi gwneud asesiad fod sefydliad yn 
debygol o fod wedi torri’r Ddeddf, 
 
A allwch amddiffyn hawliad am iawndal? 

C1.f.6  Yn amlwg fe allwch amddiffyn hawliad os ydych wedi 
cydymffurfio â’r Ddeddf. Os ddim, yna fe fyddwch yn dal i allu amddiffyn yn 
erbyn cais am iawndal, ond dim ond os gallwch ddangos eich bod wedi mynd 
i’r ymdrech a oedd yn rhesymol ofynnol dan yr amgylchiadau i gydymffurfio â’r 
Ddeddf. Bydd yr hyn y bydd gofyn i chi ei brofi yn ddibynnol ar natur y 
torcyfraith dan sylw. Bydd yr hyn sy’n rhesymol yn ddibynnol ar yr 
amgylchiadau. 

C1.f.7  Yn nhermau diogelu data, golyga hyn eich bod wedi edrych ar y 
ffordd y byddwch yn prosesu ac yn diogelu data personol a’ch bod wedi 
sefydlu gwiriadau priodol i atal unrhyw broblemau rhag digwydd. Gallai’ch 
amddiffyniad fod yn ddibynnol ar ddisgrifio’r gwiriadau hyn. Yn aml mae angen 
rhyw fath o weithredu positif ac, os na chymerwyd cam neu ragofal rhesymol, 
yna mae’n debyg y bydd yr amddiffyniad yn methu. 
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C2 - Eithriadau 
 
 
 
Yn gryno – a oes unrhyw eithriadau i’r Ddeddf Diogelu Data? 
 
C2.1 Cynlluniwyd yr hawliau a’r dyletswyddau a sefydlwyd yn y Ddeddf 
Diogelu Data i’w defnyddio yn gyffredinol, ond mae rhai eithriadau i’r Ddeddf 
er mwyn caniatáu ar gyfer amgylchiadau arbennig. Mae’r eithriadau yn 
dueddol o ddefnyddio iaith gymhleth a, er bod y bennod hon yn ceisio egluro 
pethau, rhaid defnyddio rhywfaint o'r un iaith i osgoi camarwain.  
 
C2.2 Os bydd eithriad yn gymwys, yna (yn ddibynnol ar amgylchiadau) 
byddwch wedi’ch eithrio o’r angen i: 
 

• hysbysu’r Comisiynydd Gwybodaeth; ac/neu 
 
• ganiatáu mynediad i wrthrych i ddata personol; ac/neu  
 
• roi hysbysiadau preifatrwydd; ac/neu 
 
• beidio â datgelu data personol i drydydd parti. 

 
C2.3 Mae hawl i gael eich eithrio yn rhannol ddibynnol ar eich pwrpas dros 
brosesu’r data personol dan sylw – er enghraifft, mae rhyddhad o rai o ofynion 
y Ddeddf ynglŷn â datgeliad a diffyg datgeliad sy’n berthnasol i brosesu data 
personol i ddibenion yn ymwneud â chyfiawnder troseddol a threthi. Fodd 
bynnag, rhaid i chi ystyried pob eithriad fesul achos gan mai dim ond i’r 
isafswm sy’n angenrheidiol y mae’r eithriadau yn caniatáu i chi ymadael â 
gofynion cyffredinol y Ddeddf er mwyn diogelu’r swyddogaethau neu 
weithgareddau penodol y mae’r eithriadau yn gysylltiedig â hwy.  
 
C2.4 Mae gan rai o’r termau a ddefnyddir yn y bennod hon ystyr penodol yn 
y Ddeddf Diogelu Data, megis “data personol” a “phrosesu”. Rydym yn 
defnyddio “sefydliad” a “chi” yn lle “rheolydd data”, ac “unigolyn” yn hytrach na 
“gwrthrych y data” (y termau a ddefnyddir yn y Ddeddf). Ceir esboniad o 
ddiffiniadau’r holl dermau hyn, ac o gysyniadau allweddol eraill yn y Ddeddf, 
ym mhennod A3. 
 
Yn fanylach... 
 
Beth yw’r eithriadau hysbysiad? 
 
C2.5 Rhaid i’r rhan fwyaf o sefydliadau sy’n prosesu data personol hysbysu’r 
ICO ynglŷn â manylion penodol y prosesu hwnnw (gweler paragraffau A1.6 – 
A1.12). Fodd bynnag, mae’r Ddeddf yn darparu rhai eithriadau ar gyfer: 
 

• sefydliadau nad ydynt ond yn prosesu data personol ar gyfer: 
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o gweinyddu staff (yn cynnwys cyflogres); 
o hysbysebu, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus (mewn 

perthynas â’u gweithgaredd busnes eu hunain); a 
o cyfrifon a chofnodion; 
 

• rhai sefydliadau dielw; 
 
• sefydliadau sy’n prosesu data personol er mwyn cynnal cofrestr 

gyhoeddus yn unig; 
 
• sefydliadau nad ydynt yn prosesu gwybodaeth bersonol ar 

gyfrifiadur. 
 
C2.6 Ceir canllaw manylach am yr eithriadau hysbysu yn “Eithriadau 
hysbysu: Canllaw hunanasesiad” ar ein gwefan.  
 
Beth am eithriadau mynediad gwrthrych? 
 
C2.7 Esbonnir hawl unigolyn i wneud cais gwrthrych am wybodaeth mewn 
perthynas â data personol yr ydych yn ei gadw amdanynt ym mhennod C1a. 
Golyga nifer o’r eithriadau a grybwyllir yng ngweddill y bennod hon nad oes 
rhaid i chi ganiatáu mynediad i wrthrych mewn perthynas â data personol y 
mae’r eithriad yn berthnasol iddo.  
 
C2.8 Hefyd, mae rhai cyfyngiadau (tebyg i eithriadau) wedi eu cynnwys yn 
narpariaethau mynediad gwrthrych y Ddeddf. Er enghraifft, mae cyfyngiad ar 
ddatgelu data personol am fwy nag un unigolyn mewn ymateb i gais 
gwrthrych am wybodaeth (gweler paragraffau C1.a.29 – C1.a.32). 
 
Datgeliad a diffyg datgeliad – sut mae’r eithriadau’n gweithio? 
 
C2.9 Mae gwahanol eithriadau yn gweithio mewn gwahanol ffyrdd. Gall 
eithriad: 
 

• gyfyngu ar hawliau penodol unigolion mewn perthynas â phrosesu 
eu data personol; ac/neu 

 
• gyfyngu ar ddyletswyddau sefydliadau wrth brosesu'r data hwnnw. 

 
C2.10 Nid yw’r hawliau a dyletswyddau sydd wedi eu heffeithio gan un 
eithriad o reidrwydd wedi eu heffeithio gan eraill. Felly dylech edrych ar bob 
eithriad yn ofalus i weld pa effaith sydd iddo. Fodd bynnag, mae’r Ddeddf yn 
ymgasglu nifer o hawliau a dyletswyddau i ddau grŵp, ac mae’r eithriadau hyn 
yn dueddol o weithio trwy “ddatgymhwyso” (blocio) un neu’r ddau o’r grwpiau 
hyn. Gelwir y ddau grŵp yn “darpariaethau gwybodaeth gwrthrych” a 
“darpariaethau diffyg datgeliad”. 
 
C2.11 Y darpariaethau gwybodaeth gwrthrych yw: 
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• dyletswydd sefydliad i ddarparu hysbysiad preifatrwydd i unigolion 
pan gesglir eu data personol (gweler paragraffau B1.25 – B1.30); a 

 
• hawl unigolyn i wneud cais gwrthrych am wybodaeth (gweler 

pennod C1a). 
 
C2.12 Y darpariaethau diffyg datgeliad yw: 
 

• dyletswydd sefydliad i gydymffurfio ag egwyddor gyntaf diogelu 
data, ond heb gynnwys y ddyletswydd i fodloni un neu fwy o’r 
amodau ar gyfer prosesu - bydd angen i chi wneud hyn o hyd 
(gweler penodau B1 a B9); 

 
• dyletswydd sefydliad i gydymffurfio ag ail, trydydd, pedwerydd a 

phumed egwyddor diogelu data (gweler penodau B2 – B5); 
 
• hawl unigolyn i wrthwynebu i brosesu sy’n debygol o neu sydd yn 

achosi niwed neu drallod (gweler pennod C1b); a 
 
• hawl unigolyn dan rai amgylchiadau i gael cywiro, blocio, dileu neu 

ddinistrio gwybodaeth bersonol wallus (gweler pennod C1e). 
 
C2.13 Nid yw eithriad o’r “darpariaethau diffyg datgeliad” – a fyddai, er 
enghraifft, yn eich galluogi i ddatgelu data personol a fyddai fel arall wedi ei 
ddiogelu rhag datgeliad – yn eithriad awtomatig o bob un o’r darpariaethau 
hynny (os o gwbl). Y rheswm am hyn yw mai dim ond tra bydd y 
darpariaethau yn anghyson â’r datgeliad dan sylw y bydd eithriad yn gymwys. 
Felly os ydych yn credu eich bod wedi’ch eithrio o unrhyw un o’r 
darpariaethau diffyg datgeliad, dylech ystyried pob un o’r darpariaethau hyn 
yn eu tro a phenderfynu: 
 

• pa rai, os o gwbl, fyddai’n anghyson â’r datgeliad dan sylw; a 
 
• graddau’r anghysondeb. 

 
Datgeliad a diffyg datgeliad – pa bryd mae’r eithriadau’n weithredol? 
 
C2.14 Cyflwynir nifer o eithriadau penodol yn Rhan 4, ac Atodlen 7, y Ddeddf 
Diogelu Data. Mae eithriadau eraill mewn rheoliadau a wneir dan y Ddeddf. 
Mae’r canlynol yn rhai o’r eithriadau sy’n aml yn gymwys. 
 
Trosedd a threthi 
 
C2.15 Mae’r Ddeddf yn cydnabod y gall fod yn amhriodol datgelu data 
personol i ddibenion penodol yn ymwneud â chyfiawnder troseddol neu’r 
system drethi. Yn yr achosion hyn, efallai y bydd angen cyfyngu ar hawliau’r 
unigolyn ar adegau. 
 
C2.16 Yn arbennig, mae’r Ddeddf yn delio â nifer o sefyllfaoedd lle prosesir 
data personol ar gyfer y “dibenion trosedd a threthi” canlynol: 
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• atal neu ganfod trosedd; 
 
• dal neu erlyn troseddwyr; ac 
 
• asesu neu gasglu treth neu dollau. 

 
C2.17 Mae data personol a brosesir ar gyfer unrhyw un o’r dibenion hyn wedi 
ei eithrio o: 
 

• ddyletswydd sefydliad i gydymffurfio ag egwyddor gyntaf diogelu 
data, ond heb gynnwys y ddyletswydd i fodloni un neu fwy o’r 
amodau ar gyfer prosesu - bydd angen i chi wneud hyn o hyd 
(gweler penodau B1 a B9); a 

 
• hawl unigolyn i wneud cais gwrthrych am wybodaeth (gweler 

pennod C1a). 
 

Enghraifft  
Mae’r heddlu yn prosesu data personol unigolyn am eu 
bod yn amau ei fod wedi cyflawni trosedd ddifrifol. Os 
byddai rhoi gwybod i’r unigolyn eu bod yn prosesu ei 
ddata personol i’r diben hwn yn debygol o niweidio'r 
ymchwiliad (o bosibl am y gallai ddianc neu ddinistrio 
tystiolaeth), yna nid oes raid i’r heddlu wneud hynny. 

 
C2.18 Fodd bynnag, dim ond i’r fath raddau ag y byddai gweithredu’r 
darpariaethau hynny yn debygol o niweidio'r dibenion trosedd a threthi y mae’r 
eithriad yn berthnasol, mewn unrhyw achos. Rhaid i chi benderfynu a yw'r 
effaith hwn yn debygol ym mhob achos – ni ddylech ddefnyddio’r eithriad i 
gyfiawnhau atal cais gwrthrych am wybodaeth i gategorïau cyfan o ddata 
personol os yw’n annhebygol, i rai unigolion, yr achosir niwed i ddibenion 
trosedd a threthi.  
 

Enghraifft  
Mae trethdalwr yn gwneud cais gwrthrych am wybodaeth 
i Gyllid a Thollau ei Mawrhydi ar gyfer data personol 
sydd ganddynt amdano mewn perthynas ag ymchwiliad 
sy’n parhau i’r posibilrwydd o osgoi talu trethi. Os byddai 
datgelu'r wybodaeth y mae Cyllid a Thollau EM wedi ei 
chasglu am y trethdalwr yn debygol o niweidio eu 
hymchwiliad (am y byddai’n ei gwneud yn anodd iddynt 
gasglu tystiolaeth, er enghraifft), fe allent wrthod rhoi 
mynediad i’r gwrthrych cyn belled ag y byddai gwneud 
hynny yn debygol o niweidio eu hymchwiliad. 
 
Fodd bynnag, os mai rhai blynyddoedd yn ddiweddarach 
y gwneir y cais gwrthrych am wybodaeth gan y 
trethdalwr, pan fydd yr ymchwiliad (ac unrhyw erlyniad 
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posibl) wedi ei gwblhau, mae’n annhebygol y bydd 
cydymffurfio â’r cais yn niweidio'r dibenion trosedd a 
threthi – ac felly byddai’n rhaid i Gyllid a Thollau 
gydymffurfio. 

 
C2.19 Ni fyddai’r eithriad chwaith yn cyfiawnhau dal data personol am 
unigolyn yn ôl os mai dim rhan o’r data personol fyddai’n debygol o niweidio’r 
dibenion hynny. 
 

Enghraifft  
Yn yr enghraifft uchod ynglŷn ag ymchwiliad sy’n parhau 
i osgoi talu trethi, byddai gan Gyllid a Thollau hawl i 
wrthod cais gwrthrych am fynediad i ddata personol a 
allai niweidio eu hymchwiliad. Fodd bynnag, ni fyddai 
hyn yn cyfiawnhau gwrthod caniatáu mynediad i ddata 
personol arall sydd ganddynt am y trethdalwr. 

 
C2.20 Mae data personol wedi ei eithrio o’r darpariaethau diffyg datgeliad (a 
restrir ym mharagraff C2.12) os:  
 

• yw’r datgeliad ar gyfer unrhyw un o’r dibenion trosedd a threthi; ac 
os 

 
• byddai gweithredu’r darpariaethau hynny mewn perthynas â’r 

datgeliad yn debygol o niweidio unrhyw un o’r dibenion trosedd a 
threthi.  

 
C2.21 Nid yw’r Ddeddf yn esbonio “yn debygol o niweidio”. Fodd bynnag, ein 
barn ni yw, er mwyn i’r eithriadau hyn fod yn gymwys, y byddai’n rhaid bod 
siawns sylweddol (yn hytrach na pherygl posibl) y byddai cydymffurfio â’r 
ddarpariaeth yn niweidio un neu fwy o’r dibenion trosedd a threthi.  
 

Enghraifft  
Mae’r heddlu yn gofyn i gyflogwr am gyfeiriad cartref un 
o’i weithwyr am eu bod angen dod o hyd iddo ar frys 
mewn perthynas ag ymchwiliad troseddol. Mae’r 
gweithiwr yn absennol o’r gwaith ar y pryd. Roedd y 
cyflogwr wedi casglu data personol y gweithiwr i 
ddibenion AD, a byddai ei ddatgelu am bwrpas arall fel 
arfer yn groes i egwyddor gyntaf ac ail egwyddor diogelu 
data. Fodd bynnag, mae’n debyg y byddai gweithredu’r 
egwyddorion hynny yn yr achos hwn yn niweidio'r 
ymchwiliad troseddol. Felly fe all y cyflogwr ddatgelu 
cyfeiriad cartref ei weithiwr heb fynd yn groes i’r Ddeddf. 

 
C2.22 Os cewch eich herio, rhaid i chi fod yn barod i amddiffyn eich 
penderfyniad i wneud defnydd o eithriad, i’r ICO neu gerbron llys. Felly 
cynghorwn eich bod yn sicrhau y gwneir unrhyw benderfyniadau o’r fath ar 
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lefel ddigon uchel yn eich sefydliad a’ch bod yn cadw cofnod o’r rhesymau 
dros eich penderfyniad. 
 
C2.23 Nid yw’r eithriadau hyn yn gofyn i chi ddatgelu data personol i’r heddlu 
nac i asiantaethau eraill sy’n gorfodi’r gyfraith – maent yn eich cadw o fewn 
ffiniau’r Ddeddf Diogelu Data os byddwch yn penderfynu datgelu gwybodaeth 
dan yr amgylchiadau y mae’r eithriadau yn gymwys. Rydym wedi cyhoeddi 
canllaw ar ein gwefan am “Ddatgelu gwybodaeth i atal neu ganfod trosedd” 
sy’n rhoi mwy o gyngor ar hyn. 
 
C2.24 Cangen arall o’r eithriad trosedd a threthi yw bod data personol sydd: 
 

• yn cael ei brosesu i ddiben cyflawni swyddogaethau statudol; ac 
 
• yn cynnwys gwybodaeth a gasglwyd i’r diben hwn gan rywun sydd 

wedi ei gadw i ddibenion trosedd a threthi  
 
wedi ei eithrio o ddarpariaethau gwybodaeth gwrthrych (a restrir ym 
mharagraff C2.11) os byddai defnyddio’r darpariaethau hynny yn debygol o 
niweidio unrhyw un o’r dibenion trosedd a threthi. Mae hyn yn atal y 
darpariaethau gwybodaeth gwrthrych rhag bod yn gymwys i ddata personol a 
anfonir at gyrff arolwg statudol gan asiantaethau gorfodi’r gyfraith, ac yn 
sicrhau na chollir yr eithriad pan ddatgelir y wybodaeth yn ystod arolwg. 
 

Enghraifft  
Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn 
cychwyn ymchwiliad i ymddygiad heddlu penodol. Mae 
dogfennau a anfonwyd at y Comisiwn i ddiben cyflawni’r 
ymchwiliad yn cynnwys data personol am Mr A na 
fyddai’r heddlu wedi gorfod ei ddatgelu i Mr A mewn 
ymateb i gais gwrthrych am wybodaeth - am y byddai 
gwneud hynny’n debygol o niweidio ei ymchwiliad 
troseddol. Os bydd Mr A yn gwneud cais gwrthrych am 
wybodaeth i’r Comisiwn, nid oes ganddo ddim mwy o 
hawl i fynediad i’r data personol dan sylw. 

 
C2.25 Mae eithriad arall sydd wedi ei gynllunio i atal defnyddio’r Ddeddf 
Diogelu Data i orfodi awdurdodau cyhoeddus i ddatgelu gwybodaeth am 
weithrediad atal troseddau a systemau gwrth dwyll, lle gallai datgeliad o’r fath 
danseilio gweithrediad y systemau hynny. 
 
Gweithgaredd rheoleiddio  
 
C2.26 Mae’r Ddeddf yn darparu eithriad rhag darpariaethau gwybodaeth 
gwrthrych (a restrir ym Mharagraff C2.11) ar gyfer prosesu data personol 
mewn perthynas â gweithgareddau rheoleiddio. Nid yw’r eithriad ar gael i bob 
sefydliad, a dim ond i swyddogaethau craidd cyrff sy’n cyflawni 
swyddogaethau rheoleiddio cyhoeddus yn ymwneud â’r canlynol y mae’n 
berthnasol: 
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• diogelu aelodau o’r cyhoedd rhag anonestrwydd, camymarfer, 
analluogrwydd neu ymddygiad anweddus iawn, neu mewn 
perthynas ag iechyd a diogelwch; 

 
• diogelu elusennau; neu 
 
• cystadlu teg mewn busnes. 

 
C2.27 Er mwyn i’r eithriad fod yn berthnasol, rhaid i’r swyddogaethau hynny 
hefyd fod: 
 

• wedi eu cyflwyno gan neu dan ddeddfiad; 
 
• yn swyddogaethau’r Goron, Gweinidog neu adran lywodraethol; neu 
 
• unrhyw swyddogaeth arall a weithredir er lles y cyhoedd. 

 
C2.28 Felly mae’r eithriad yn berthnasol i swyddogaethau cyhoeddus a 
weithredir gan amrywiol gyrff goruchwylio y mae eu rôl rheoleiddio wedi ei 
gydnabod gan y cyhoedd a’r sector y maent yn ei goruchwylio. Gall 
rheolyddion o’r fath fod wedi eu sefydlu gan gyfraith neu o ganlyniad i 
gytundeb rhwng pawb sy’n cymryd rhan yn eu sector busnes. Fodd bynnag, 
nid yw’r eithriad yn berthnasol i swyddogaethau ymchwilio na delio â 
chwynion allai fod yn llesol i’r cyhoedd ond y mae sefydliadau yn eu cyflawni 
wrth ymchwilio i’w gweithgareddau eu hunain. Nid yw swyddogaethau megis 
delio â chwynion, sy’n weithgareddau ymylol i’r rhan fwyaf o sefydliadau, yn 
rhan o gwmpas yr eithriad. 
 
C2.29 Nid oes eithriad cyffredinol ar gyfer gweithgareddau rheoleiddio – dim 
hyd yn oed ar gyfer y gweithgareddau sydd o fewn cwmpas yr eithriad. Y 
rheswm am hyn yw oherwydd bod data personol a brosesir i gyflawni 
gweithgareddau o’r fath wedi ei eithrio rhag darpariaethau gwybodaeth 
gwrthrych i’r fath raddau y byddai gweithredu’r darpariaethau hyn yn debygol 
o niweidio perfformiad cywir y gweithgareddau. 
 
Gwybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus 
 
C2.30 Os oes gorfodaeth gan neu dan ddeddfiad ar sefydliad i ddarparu 
gwybodaeth i’r cyhoedd, mae data personol sydd wedi ei chynnwys yn y 
wybodaeth honno wedi ei eithrio rhag:  
 

• ddarpariaethau gwybodaeth y gwrthrych (a restrir ym mharagraff 
C2.11); 

 
• darpariaethau diffyg datgeliad (a restrir ym mharagraff C2.12); 
 
• dyletswydd y sefydliad i gydymffurfio â’r bedwaredd egwyddor 

diogelu data (cywirdeb); a 
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• hawl unigolyn dan rai amgylchiadau i gael cywiro, blocio, dileu neu 
ddinistrio gwybodaeth bersonol wallus. 

 
C2.31 Mae’r darpariaethau a grybwyllir yn y trydydd a’r pedwerydd pwynt 
bwled yn rhan o’r darpariaethau diffyg datgeliad. Fodd bynnag, fe’u crybwyllir 
yma ar wahân am fod eithriad awtomatig dan yr amgylchiadau hyn. Nid oes 
angen i’r sefydliad ddangos fod y darpariaethau yn anghyson â’r datgeliad. 
 

Enghraifft  
Mae’n ofyniad cyfreithiol i’r Cofrestrydd Cwmnïau gynnal 
cofrestr gyhoeddus o wybodaeth benodol am gwmnïau, 
yn cynnwys enwau (yn amodol i rai cyfyngiadau) a 
chyfeiriadau cyfarwyddwyr y cwmni. Mae cyfarwyddwr 
yn cwyno fod ei enw wedi ei gofnodi yn anghywir ar y 
gofrestr. Mae’r Cofrestrydd wedi ei eithrio o hawl y 
cyfarwyddwr dan y Ddeddf Diogelu Data i gael cywiro’r 
gwall (llywodraethir dyletswyddau’r Cofrestrydd mewn 
perthynas â’r gofrestr gan ddeddfwriaeth arall). 

 
C2.32 Dim ond i’r wybodaeth y mae angen i’r sefydliad ei chyhoeddi y mae’r 
eithriad hwn yn berthnasol. Os yw’n cynnwys data personol ychwanegol am yr 
unigolion, nid yw’r data ychwanegol wedi ei eithrio hyd yn oed os yw’r 
sefydliad yn cyhoeddi’r data hwnnw.  
 
Datguddiadau sy’n ofynnol dan y gyfraith 
 
C2.33 Mae data personol wedi ei eithrio o’r darpariaethau diffyg datgeliad (a 
restrir ym mharagraff C2.12) os oes gofyn i chi ei ddatgelu:  
 

• gan neu dan unrhyw ddeddfiad yn y Deyrnas Unedig; 
 
• gan unrhyw reol o gyfraith gyffredin; neu 
 
• gan orchymyn llys neu dribiwnlys o fewn unrhyw awdurdodaeth. 

 
C2.34 Dan yr amgylchiadau hyn, mae’r gofyniad cyfreithiol yn drech nag 
unrhyw wrthwynebiad sydd gan yr unigolion.  
 

Enghraifft  
Mae’n ofynnol i gyflogwr ddatgelu manylion tâl gweithwyr 
i Gyllid a Thollau EM yn y drefn arferol o weinyddu ei 
daliadau PAYE. Gall y cyflogwr ddatgelu’r wybodaeth 
yma er gwaethaf unrhyw wrthwynebiad gan y gweithiwr. 

 
C2.35 Os gwyddoch eich bod yn debygol o fod dan ofyniad cyfreithiol i 
ddatgelu mathau penodol o ddata personol, mae’n arfer da hysbysu’r 
unigolion o hyn wrth i chi gasglu’r wybodaeth ganddynt. Y rheswm am hyn yw 
bod dweud wrth unigolion am y gofyniad cyfreithiol yn cyd-fynd â datgelu data 
personol i gydymffurfio â’r gofyniad. 
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Cyngor ac achosion cyfreithiol 
 
C2.36 Mae data personol wedi ei eithrio o’r darpariaethau diffyg datgeliad (a 
restrir ym mharagraff C2.12) lle bo datgelu’r data yn angenrheidiol: 
 

• ar gyfer neu mewn perthynas ag unrhyw achosion cyfreithiol (yn 
cynnwys achosion cyfreithiol arfaethedig); 

 
• i gael cyngor cyfreithiol; neu 
 
• er mwyn sefydlu, ymarfer neu ddiogelu hawliau cyfreithiol. 

 
C2.37 Nid oes rhaid i chi ddatgelu data personol mewn ymateb i gais gan 
drydydd parti dim ond am fod yr eithriad hwn yn gymwys. Gallwch ddewis 
gweithredu’r eithriad i wneud datgeliad neu beidio, a dim ond os byddwch yn 
fodlon fod y datgeliad o fewn cwmpas yr eithriad y dylech wneud hyn. Mewn 
geiriau eraill:  
 

• mae’n angenrheidiol ar gyfer un o’r dibenion uchod; a 
 
• ni fyddai gweithredu darpariaeth diffyg datgeliad yn cyd-fynd â’r 

datgeliad.  
 
C2.38 Wrth dderbyn cais am ddatgeliad, gall fod yn amod penderfynu a ellir 
bodloni’r prawf angenrheidrwydd. Efallai y byddwch hefyd yn anfodlon 
datguddio data personol oherwydd eich perthynas â’r unigolyn. Mewn 
amgylchiadau o’r fath, efallai y byddwch yn penderfynu peidio â chydymffurfio 
â’r cais, oni bai fod gorchymyn llys yn eich gorfodi i wneud hynny. 
 
C2.39 Mae data personol wedi ei eithrio o’r darpariaethau gwybodaeth 
gwrthrych (a restrir ym mharagraff C2.11) os yw’n cynnwys gwybodaeth y 
gellid hawlio braint broffesiynol gyfreithiol amdano (neu'r hyn sy’n cyfateb iddo 
yn yr Alban) mewn achos cyfreithiol.  
 
Tystlythyrau cyfrinachol 
 
C2.40 Mae data personol wedi ei eithrio o hawl mynediad gwrthrych unigolyn 
os yw’n cynnwys tystlythyr cyfrinachol y mae sefydliad yn ei ddarparu (neu yn 
mynd i’w ddarparu) mewn perthynas ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth, 
penodi rhywun i swydd, neu ddarparu gwasanaethau. Dim ond ar gyfer 
tystlythyrau y byddwch yn eu darparu  y mae’r eithriad yn berthnasol, ac nid i 
dystlythyrau a dderbyniwch.  
 

Enghraifft  
Mae cwmni A yn darparu tystlythyr cyflogaeth ar gyfer un 
o’i weithwyr i gwmni B. Os bydd y gweithiwr yn gwneud 
cais gwrthrych am wybodaeth i gwmni A, yna bydd y 
tystlythyr wedi ei eithrio o’r datgeliad. Os bydd y 
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gweithiwr yn gwneud cais i gwmni b, nid yw'r tystlythyr 
wedi ei eithrio’n awtomatig o’r datgeliad ac mae’r rheolau 
mynediad gwrthrych arferol yn berthnasol. 

 
Gwybodaeth rheoli 
 
C2.41 Mae eithriad arall yn berthnasol o ran data personol a brosesir ar gyfer 
rhagolygon rheoli neu gynllunio rheoli. Mae data o’r fath wedi ei eithrio o 
ddarpariaethau gwybodaeth gwrthrych (a restrir ym mharagraff C2.11) a 
byddai defnyddio’r darpariaethau hynny felly yn debygol o niweidio’r busnes 
neu unrhyw weithgaredd arall yn y sefydliad. 
 

Enghraifft  
Mae uwch reolwyr yn cynllunio aildrefnu sefydliad. Mae 
hyn yn debygol o gynnwys diswyddo rhai gweithwyr, ac 
mae’r posibilrwydd wedi ei gynnwys mewn cynlluniau 
rheoli. Cyn datgelu’r cynlluniau i’r gweithlu, mae 
gweithiwr yn gwneud cais gwrthrych am wybodaeth. 
Wrth ymateb i’r cais, nid oes raid i’r sefydliad ddatgelu ei 
gynlluniau i’w ddiswyddo os byddai gwneud hynny yn 
debygol o niweidio ymddygiad y busnes (o ganlyniad i 
achosi anfodlonrwydd ymysg staff cyn i’r rheolwyr 
gyhoeddi eu cynlluniau). 

 
Trafodaethau 
 
C2.42 Mae data personol sy’n cynnwys cofnod o’ch bwriadau mewn 
trafodaethau gydag unigolyn wedi ei eithrio o’r darpariaethau gwybodaeth 
gwrthrych (a restrir ym mharagraff C2.11) i’r fath raddau ag y byddai 
gweithredu’r darpariaethau hynny yn debygol o niweidio'r trafodaethau. 
 

Enghraifft  
Mae unigolyn yn gwneud cais i’w gwmni yswiriant. Mae’r 
cais yn un am iawndal o ganlyniad i anafiadau personol 
a gafodd mewn damwain. Mae’r cwmni yswiriant yn 
dadlau yn erbyn difrifoldeb yr anafiadau a swm yr 
iawndal y dylent ei dalu. Mae papur mewnol yn sefydlu 
safbwynt y cwmni ar y materion hyn ac yn dynodi faint 
yw’r uchafswm y byddent yn fodlon ei dalu i osgoi mynd 
â’r achos gerbron llys. Os yw’r unigolyn yn gwneud cais 
gwrthrych am wybodaeth i’r cwmni yswiriant, ni fyddai’n 
rhaid iddynt anfon y papur mewnol ato – gan y byddai 
hyn yn debygol o niweidio’r trafodaethau i setlo’r cais. 

 
Dibenion domestig 
 
C2.43 Mae’r eithriad mwyaf cynhwysfawr yn berthnasol pan fydd data 
personol yn cael ei brosesu gan reolydd data sy’n unigolyn (yn hytrach na 
sefydliad) i ddiben materion personol, teuluol neu gartref yn unig.  
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Enghraifft  
Mae unigolyn yn cadw cronfa ddata o enwau, cyfeiriadau 
a dyddiadau geni ffrindiau ar gyfrifiadur. Mae’n 
defnyddio’r gronfa ddata i gadw cofnod o benblwyddi ac 
i gynhyrchu labeli ar gyfer cardiau Nadolig. Mae’r 
eithriad diben domestig yn berthnasol i’r math hwn o 
brosesu. 

 
Enghraifft  
Mae unigolyn yn cofnodi uchafbwyntiau gwyliau haf ar 
gamera fideo digidol. Mae’r recordiad yn cynnwys 
delweddau o bobl y bu iddynt eu cyfarfod ar wyliau. Er 
bod y delweddau digidol yn ddata personol, mae’r 
eithriad diben domestig yn gymwys. 

 
C2.44 Nid yw’r un o’r egwyddorion diogelu data yn berthnasol dan yr 
amgylchiadau hyn, nac unrhyw un o’r hawliau a roddir i wrthrychau data gan y 
Ddeddf. Nid oes angen ychwaith hysbysu'r ICO ynglŷn â phrosesu i'r dibenion 
hyn. 
 
C2.45 Felly mae eithriad llwyr o’r Ddeddf Diogelu Data bron a bod ar gyfer 
unigolion sy’n defnyddio data personol ar gyfer eu dibenion domestig a 
hamdden eu hunain yn unig. Fodd bynnag, mae’r Ddeddf yn dal i fod yn 
berthnasol i’r fath raddau ag y gallai’r ICO ymchwilio os ymddengys fod 
rhywun wedi mynd y tu hwnt i gwmpas yr eithriad, ac fe allwn weithredu i 
orfodi lle bo angen. 
 
A oes unrhyw eithriadau eraill? 
 
C2.46 Oes. Ceir eithriadau hefyd mewn perthynas â: 
 

• diogelwch cenedlaethol a’r lluoedd arfog; 
 
• data personol a brosesir ar gyfer dibenion newyddiadurol, llenyddol 

neu artistig yn unig  
 
• data personol a brosesir ar gyfer dibenion ymchwil, ystadegau neu 

hanesyddol; 
 
• data personol yn ymwneud ag iechyd corfforol neu feddyliol 

unigolyn. Dim ond mewn ambell sefyllfa y byddai hyn yn berthnasol, 
a dim ond os byddai caniatáu mynediad i wrthrych yn debygol o 
achosi niwed difrifol i iechyd corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu 
rywun arall; 

 
• data personol sy’n cynnwys cofnodion addysg neu sy’n ymwneud â 

gwaith cymdeithasol; 
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• data personol yn ymwneud â ffrwythloniad ac embryoleg ddynol, 
cofnodion ac adroddiadau mabwysiadu, datganiadau ar anghenion 
addysg arbennig plentyn a chofnodion ac adroddiadau gorchmynion 
rhiant; 

 
• data personol a brosesir ar gyfer, neu mewn perthynas â, 

gwasanaeth cyllid corfforaethol sy’n cynnwys gwybodaeth sensitif 
am brisiau; 

 
• marciau arholi a data personol sydd wedi ei gynnwys ar bapurau 

arholiad; a 
 

• data personol a brosesir i ddiben gwneud apwyntiadau barnwrol, 
Coron, neu Weinidogol neu ar gyfer cyflwyno anrhydeddau. 
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