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Nodyn ar Arferion Da Diogelu Data  
 
Cyngor i aelodau etholedig a  
darpar aelodau awdurdodau lleol      
   
Mae’r nodyn yma ar arferion da yn anelu at roi cyfarwyddyd i aelodau etholedig a 
darpar aelodau awdurdodau lleol am sut mae Deddf Diogelu Data 1998 (y Ddeddf) yn 
gymwys iddyn nhw. 
 
Mae’r Ddeddf yn rheoleiddio sut i gadw a phrosesu gwybodaeth bersonol sy’n 
ymwneud ag unigolion byw, a honno’n wybodaeth sy’n cael ei chadw ar gyfrifiadur 
neu, mewn rhai achosion, ar bapur.  
 
Gall fod angen i gyrff neu unigolion sy’n prosesu gwybodaeth bersonol sy’n dod o dan 
y Ddeddf hysbysu’r Comisiynydd ynglŷn â’u prosesau. Mae disgrifiad o’r 
gweithgareddau prosesu’n cael ei osod ar gofrestr gyhoeddus o hysbysiadau. Mae’n 
rhaid hefyd i’r cyrff neu’r unigolion hyn gydymffurfio ag wyth o egwyddorion diogelu 
data. Mae’r rhain gyda’i gilydd yn ffurfio fframwaith ar gyfer trin a thrafod gwybodaeth 
bersonol yn briodol. Mae gan unigolion y mae eu gwybodaeth bersonol yn cael ei 
phrosesu hawliau o dan y Ddeddf, er enghraifft hawl i gael copi o’r wybodaeth 
amdanyn nhw sy’n cael ei chadw. 
 
Rôl yr aelod etholedig 
 
Mae’n debyg y bydd gan aelodau etholedig cyngor dair rôl wahanol. 
 

• Byddan nhw’n gweithredu fel aelod o’r cyngor, er enghraifft, fel aelod o 
bwyllgor.  

 
• Byddan nhw’n cynrychioli trigolion eu ward, er enghraifft, wrth drafod 

cwynion.  
 

• Gallan nhw gynrychioli plaid wleidyddol, yn arbennig adeg etholiad. 
 
Hysbysu  
 
Wrth ystyried a oes angen iddyn nhw hysbysu’r Comisiynydd, mae’n rhaid yn gyntaf i 
aelodau etholedig benderfynu ym mha rôl y maen nhw’n prosesu’r wybodaeth 
bersonol.  
 
1.  Fel aelodau o’r cyngor  
 
Gall cynghorwyr weld gwybodaeth bersonol a’i phrosesu yn yr un ffordd â gweithwyr 
cyflogedig. Mewn achos felly, y cyngor ac nid yr aelod etholedig sy’n penderfynu at 
beth y mae’r wybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio a sut mae’n cael ei phrosesu. 
Er enghraifft, os yw aelod o’r pwyllgor tai yn cael gweld ffeiliau tenantiaeth er mwyn 
ystyried a ddylai’r awdurdod lleol droi tenant allan, neu pan fydd aelod o bwyllgor 
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trwyddedu yn cael gweld cais am drwydded tacsi, maen nhw’n cyflawni 
swyddogaethau’r awdurdod lleol. Mewn achos felly, does dim angen i’r aelod 
etholedig roi hysbysiad ei hun.  

 
2.  Fel cynrychiolydd i drigolion eu ward 
 
Pan fydd aelodau etholedig yn cynrychioli trigolion eu ward, mae’n debyg y bydd rhaid 
iddyn nhw roi hysbysiad eu hunain, er enghraifft, os byddan nhw’n defnyddio 
gwybodaeth bersonol i amserlennu apwyntiadau mewn cymhorthfa neu i fwrw ymlaen 
â chwynion sydd wedi’u gwneud gan y trigolion lleol.  

 
3. Fel cynrychiolydd i blaid wleidyddol 
 
Wrth weithredu ar ran plaid wleidyddol, er enghraifft fel deiliad swydd, mae gan 
aelodau hawl i ddibynnu ar yr hysbysiad sydd wedi’i roi gan y blaid. 
 
Pan fydd unigolion yn ymgyrchu ar ran pleidiau gwleidyddol i fod yn aelodau etholedig  
dros ward benodol, maen nhw’n cael dibynnu ar hysbysiad y blaid os yw’r blaid yn 
penderfynu sut a pham mae’r wybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu at ddibenion ei 
hymgyrchoedd unigol. 
 
Mae angen eu hysbysiad eu hunain ar unigolion nad ydyn nhw’n rhan o blaid 
wleidyddol ond sy’n ymgyrchu i fynd yn aelod etholedig unigol dros ward benodol. 
 
Mae yna esemptiad rhag hysbysu os yw’r unig wybodaeth bersonol sy’n cael ei 
phrosesu yn wybodaeth ar ffurf cofnodion papur yn unig.   
   
Mae ffurflen safonol ar gyfer hysbysiadau aelodau etholedig wedi’i chreu er mwyn 
symleiddio’r weithdrefn. Mae yna ffi flynyddol o £35. 
 
Defnyddio gwybodaeth bersonol  
 
Pan fydd aelodau etholedig yn ystyried defnyddio gwybodaeth bersonol at unrhyw 
ddiben penodol, dylen nhw gymryd i ystyriaeth ym mha gyd-destun y cafodd yr 
wybodaeth ei chasglu er mwyn penderfynu a fydd eu ffordd nhw o ddefnyddio’r 
wybodaeth yn deg ac yn gyfreithlon. 
 
• Ddylai gwybodaeth bersonol sydd gan yr awdurdod lleol ddim cael ei defnyddio at 

ddibenion gwleidyddol na dibenion cynrychioli oni bai bod yr awdurdod lleol a’r 
unigolion o dan sylw yn cytuno. Fyddai dim modd defnyddio rhestr o ddefnyddwyr 
un o wasanaethau penodol yr awdurdod lleol at ddibenion etholiad heb eu 
cydsyniad. Un enghraifft fyddai defnyddio rhestr o ddefnyddwyr llyfrgell awdurdod 
lleol i ganfasio i gael ei ailethol ar y sail bod yr aelod wedi gwrthwynebu cau 
llyfrgelloedd lleol yn y gorffennol.   

 
• Wrth ymgyrchu i gael eu hethol yn gynrychiolydd i blaid wleidyddol, mae 

ymgeiswyr yn cael defnyddio gwybodaeth bersonol, megis rhestrau postio, sydd 
gan eu pleidiau. Er hynny, ddylai gwybodaeth bersonol sydd ganddyn nhw fel 
aelodau etholedig ar gyfer gwaith achos ddim cael ei datgelu i’r blaid wleidyddol 
heb gydsyniad yr unigolyn. 

  



v 2.0 
23.04.07 

• Dylai ymgeiswyr i’w hethol fod yn ymwybodol hefyd o’r gofynion sydd i’w cael yn 
Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003. 
Mae’r rheiny’n rheoleiddio negeseuon marchnata electronig sy’n cael eu hanfon 
dros y ffôn, y ffacs, yr e-bost neu drwy neges destun heb i neb ofyn amdanyn nhw. 
I gael rhagor o wybodaeth am hyn, gweler y canllawiau ar ein gwefan 
(www.ico.gov.uk.) 

 
• Wrth ymgyrchu i’w hethol i swydd mewn plaid wleidyddol, dim ond os yw rheolau’r 

blaid yn caniatáu hynny y dylai aelodau ddefnyddio gwybodaeth bersonol sy’n cael 
ei rheoli gan y blaid. Er enghraifft, byddai’n anghywir defnyddio gwybodaeth 
bersonol a allai fod gan yr ymgeisydd yn rhinwedd ei swydd fel yr ysgrifennydd 
aelodaeth lleol, oni bai bod y blaid ei hun wedi caniatáu hynny. 

 
Wardiau aml-aelod 
  
Mewn rhai mathau o awdurdodau lleol, mae’r cynghorwyr yn cael eu hethol o dan 
system aml-aelod lle bydd mwy nag un cynghorydd yn cynrychioli ward benodol.  
 
O ganlyniad i hyn, efallai y bydd sefyllfaoedd lle gall fod angen i gynghorydd sy’n 
cynrychioli etholwr drosglwyddo gwybodaeth bersonol yr unigolyn hwnnw i 
gynghorydd arall yn yr un ward. Yr unig wybodaeth bersonol y caniateir i’r cynghorydd 
ei datgelu i gynghorydd arall y ward yw gwybodaeth bersonol sy’n angenrheidiol naill 
ai:  
 

• er mwyn rhoi sylw i bryderon yr etholwr; neu  
 

• os yw’r mater penodol yn codi cwestiwn sy’n ymwneud ag aelodau etholedig 
eraill yn yr un ward; ac 

 
• os yw’r etholwr wedi cael gwybod bod hyn yn mynd i ddigwydd a pham y mae’n 

angenrheidiol. Os bydd etholwr yn gwrthwynebu diben ei wybodaeth neu’n 
gwrthwynebu datgelu ei wybodaeth, dylai ei wrthwynebiad gael ei fodloni fel 
rheol. 

 
Ddylai’r cynghorydd ddim trosglwyddo gwybodaeth bersonol nad yw’n gysylltiedig ag 
achos yr etholwr. 
 
Tramgwyddau   
 
Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn cynnwys nifer o dramgwyddau troseddol gan gynnwys:  
 
• Pan fydd yn ofynnol i rywun hysbysu ac na fydd yn gwneud hynny. Er enghraifft, 

byddai cynghorydd sy’n cadw cofnodion cyfrifiadur o fanylion etholwyr at ddibenion 
gwaith achos yn cyflawni tramgwydd pe bai heb hysbysu bod yr wybodaeth 
bersonol yn cael ei defnyddio fel hyn.  

 
• Datgelu gwybodaeth bersonol heb awdurdod. Er enghraifft, gallai aelod etholedig a 

fyddai’n datgelu gwybodaeth bersonol a fyddai’n cael ei chadw gan y cyngor i’w 
blaid at ddibenion etholiadau heb gydsyniad y cyngor fod yn tramgwyddo.  
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Trefnu bod gwybodaeth bersonol yn cael ei datgelu heb awdurdod. Er enghraifft, 
mae’n debyg y byddai aelod etholedig a fyddai wedi sicrhau copi o wybodaeth 
bersonol at ddibenion y cyngor yn ôl pob golwg, ond i'w defnyddio at ei ddibenion 
personol mewn gwirionedd (neu at ddibenion ei blaid) wedi cyflawni tramgwydd.  
 
Diogelwch 
 
Dylai cynghorau ac aelodau etholedig fod yn ymwybodol bod angen iddyn nhw drefnu 
diogelwch priodol ar gyfer gwybodaeth bersonol. Rhaid iddyn nhw gymryd i ystyriaeth 
natur yr wybodaeth a’r niwed a allai gael ei wneud. Dylen nhw ystyried pa fesurau 
technegol a pha fesurau o ran trefniadaeth, megis defnyddio cyfrineiriau, breintiau 
cyrchu cyfrifiadur, gweithdrefnau a hyfforddiant staff, sy’n briodol er mwyn cadw’r 
wybodaeth yn ddiogel. 
  
Enghreifftiau o arferion da a drwg  

 
Enghraifft  Arferion da 

 
 Arferion drwg 

Mae aelod etholedig yn 
helpu etholwr gyda mater 
penodol ac yn dymuno 
defnyddio gwybodaeth 
bersonol yr etholwr er 
mwyn bwrw ymlaen â 
mater gwleidyddol pleidiol 
ar yr un cwestiwn.  

Mae’r aelod etholedig yn 
gofyn am gydsyniad yr 
etholwr cyn defnyddio’i 
wybodaeth bersonol.  
 
 

Mae’r aelod etholedig yn 
defnyddio gwybodaeth 
bersonol yr etholwr heb ei 
gydsyniad. 

Mae preswylydd yn gofyn i 
un o’i aelodau etholedig yn 
ei ward aml-aelod roi help 
ynglŷn ag arddegwyr sy’n 
ymddwyn yn fygythiol yn yr 
ardal. Mae’r aelod 
etholedig am rannu cwyn 
yr etholwr â’r aelodau eraill 
yn y ward am fod hyn yn 
fater o bryder cyffredinol. 

Mae’r aelod etholedig yn 
rhoi gwybod i’r etholwr ei 
fod yn dymuno rhoi 
manylion y gŵyn i 
gynghorwyr eraill y ward a 
pham y mae’n dymuno 
gwneud hynny yn hytrach 
na rhoi disgrifiad 
cyffredinol o’r gŵyn i’r 
aelodau eraill dros y ward. 
 
Os yw’r etholwr yn 
gwrthwynebu, yna mae ei 
ddymuniadau’n cael eu 
bodloni a dim ond natur 
gyffredinol y gŵyn sy’n 
cael ei rhannu. 

Dydy’r aelod etholedig 
ddim yn rhoi gwybod i’r 
etholwr ei fod yn bwriadu 
rhoi manylion y gŵyn 
benodol i’r aelodau eraill 
dros y ward ac mae’n 
rhyddhau’r wybodaeth. 
Mae’r preswylydd yn cael 
gwybod am hynny ac mae 
arno ofn y bydd yr 
arddegwyr yn dial arno os 
bydd yr wybodaeth yn cael 
ei gollwng.  

Mae preswylydd yn gofyn i 
un aelod etholedig helpu 
gyda chymydog swnllyd. 

Mae’r aelod yn rhoi 
gwybod i’r preswylydd ei 
fod yn bwriadu rhoi 
gwybodaeth bersonol y 
preswylydd i aelod arall 
dros y ward am fod gan y 
cynghorydd penodol 
hwnnw wybodaeth a 

Dydy’r aelod etholedig 
ddim yn dweud wrth yr 
achwynydd ei fod yn 
bwriadu rhoi ei wybodaeth 
bersonol i aelod arall dros 
y ward ac mae’n bwrw 
ymlaen beth bynnag. 
Mae’r preswylydd yn cael 
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phrofiad yn y pwnc. Os 
yw’r etholwr yn 
gwrthwynebu, dydy’r 
cynghorydd ddim yn 
datgelu’r wybodaeth. 

gwybod ac yn cwyno. 

 
 
 
 
 
 
  
Rhagor o wybodaeth 
 
Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am hyn neu am unrhyw agwedd arall ar 
ddiogelu data, mae croeso ichi gysylltu â ni.  
 
Y Brif Swyddfa  
 
Ffôn: 01625 545 745 neu 08456 306 060 
 
Llinell gymorth hysbysu: 01625 545 740 
 
E-bost: defnyddiwch y ffurflen ar gyfer ymholiadau ar-lein ar ein gwefan  
 
Gwefan:  www.ico.gov.uk 
 
 
Swyddfeydd Rhanbarthol 
 
Cymru 
 
Ffôn: 029 2044 8044 
 
Ffacs: 029 2044 8045 
 
E-bost: wales@ico.gsi.gov.uk 
 
Yr Alban 

Ffôn: 0131 301 5071

Ffacs: 0131 301 5069

E-bost: scotland@ico.gsi.gov.uk 

Gogledd Iwerddon 
 
Ffôn: 028 9051 1270  
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Ffacs: 028 9051 1584  
 
E-bost: ni@ico.gsi.gov.uk 
 
 
 


