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Nodyn ar Arferion Da Diogelu Data  
 
Cyngor i’r awdurdodau lleol ar ddatgelu 
gwybodaeth bersonol i aelodau etholedig 
        
Mae’r nodyn yma ar arferion da yn anelu at gynghori’r awdurdodau lleol ar yr 
hyn y mae angen iddyn nhw ei ystyried wrth benderfynu a ddylen nhw 
ddatgelu gwybodaeth bersonol i aelodau etholedig cyngor. Gall aelodau 
etholedig ddod o hyd i ganllawiau yn unswydd iddyn nhw ar ein gwefan 
(www.ico.gov.uk). 
 
Mae Deddf Diogelu Data 1998 (y 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.  
 
Hysbysu 
 
Mae’n debyg y bydd angen i’r awdurdodau lleol hysbysu’r Comisiynydd ynglŷn 
â’u prosesau. Cyn iddyn nhw ddatgelu gwybodaeth bersonol i aelodau 
etholedig at unrhyw ddiben, mae’n rhaid i’r awdurdodau lleol sicrhau eu bod 
yn ei disgrifio ar eu hysbysiad. 
 
Os yw’r awdurdodau lleol yn defnyddio’r templedi hysbysu safonol (sydd 
wedi’u paratoi er mwyn symleiddio proses hysbysu), mae pob un o’r dibenion 
safonol yn y templed yn cynnwys enghreifftiau posibl o ddatgelu gwybodaeth 
bersonol i aelodau etholedig.  Os bydd yr awdurdodau lleol yn dyfeisio’u 
cofnod hysbysu eu hunain, yna ar gyfer pob un o’r dibenion perthnasol fe 
ddylen nhw sicrhau eu bod yn cynnwys aelodau etholedig fel categori o bobl 
sy’n cael gwybodaeth bersonol oddi wrthyn nhw. 
 
Rôl yr aelod etholedig 
 
Mae’n debyg y bydd gan aelodau etholedig cyngor dair rôl wahanol. 
 

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

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

aelod o bwyllgor.  
 

• Gallan nhw gynrychioli plaid wleidyddol, yn arbennig adeg etholiad. 
 

Yn dibynnu ar y rôl sydd gan yr aelod etholedig ar unrhyw un adeg, mae’n 
bosibl y caiff yr awdurdod ddatgelu gwybodaeth bersonol iddyn nhw.  Wrth 
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wneud hynny, yn aml fe fydd angen gosod cyfyngiadau penodol ar sut y bydd 
unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir yn cael ei defnyddio. 
 
Datgelu i’r aelod etholedig fel aelod o’r cyngor 
 
Caiff yr awdurdodau lleol ddatgelu gwybodaeth bersonol i aelodau etholedig 
os oes angen iddyn nhw weld yr wybodaeth honno a’i defnyddio er mwyn 
cyflawni dyletswyddau swyddogol.  Mae aelodau etholedig i bob pwrpas yn yr 
un sefyllfa â gweithiwr cyflogedig.   
 
Dylai’r awdurdod lleol ystyried y canlynol. 
 

• Dim ond yr wybodaeth bersonol y mae ei hangen er mwyn cyflawni’r 
dyletswyddau a ddylai gael ei datgelu i’r aelod etholedig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wrth ddatgelu gwybodaeth bersonol i’r aelod etholedig, dylai’r 
awdurdod lleol bennu at ba ddibenion y caniateir i’r wybodaeth gael ei 
defnyddio neu ei datgelu.  Gall hyn gael ei wneud fesul achos unigol 
neu drwy ddatblygu gweithdrefnau a chanllawiau mwy cyffredinol. 

 
   
• Os yw’r aelod etholedig yn gallu mynd â chopi o’r wybodaeth 

bersonol o safle’r awdurdod lleol (naill ai ar bapur neu ar ffurf 
electronig), neu os gall yr aelod weld yr wybodaeth o hirbell, dylai’r 
awdurdod lleol bennu’r camau sydd i’w cymryd er mwyn cadw’r 
wybodaeth yn ddiogel. Er enghraifft, gallan nhw bennu rheolau ar sut 
y dylai gwybodaeth bersonol ar gyfrifiadur pen-glin neu ar bapur gael 
ei storio’n ddiogel a phwy gaiff ei gweld.   

 
Datgelu i aelodau etholedig sy’n gweithredu ar ran y trigolion lleol  
 
Yn gyffredinol, does dim rhaid i awdurdod lleol sicrhau cydsyniad unigolyn i 
ddatgelu eu gwybodaeth bersonol i aelod etholedig, ar yr amod: 
 

• bod yr aelod etholedig yn cynrychioli’r ward y mae’r unigolyn yn byw 
ynddi;  

 

 
Gall aelod o’r Pwyllgor Tai fynd i gyfarfod i benderfynu a ddylid 
ceisio troi un o denantiaid y cyngor allan neu beidio.  Caiff yr 
awdurdod lleol roi holl wybodaeth bersonol berthnasol y tenant 
i’r aelod a’r amgylchiadau sydd wedi arwain at y posibilrwydd o 
droi’r tenant allan. Er hynny, allai’r awdurdod lleol ddim 
cyfiawnhau rhoi cyfle i’r aelod etholedig weld system yr Adran 
Dai yn gyffredinol. 
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• bod yr aelod etholedig yn ei gwneud yn glir ei fod yn cynrychioli’r 
unigolyn mewn unrhyw gais i’r awdurdod lleol am eu gwybodaeth 
bersonol; a 

 
• bod angen yr wybodaeth er mwyn ymateb i gŵyn yr unigolyn. 

 
Os yw’r wybodaeth bersonol yn arbennig o sensitif, fe allai fod yn ddoeth 
sicrhau llofnod yr unigolyn ar gydsyniad. Er hynny, gall fod amgylchiadau lle 
byddai’n rhesymol i unigolion ddisgwyl i’w gwybodaeth sensitif gael ei datgelu 
er mwyn ymateb i’w cwyn. Y sail ar gyfer y broses yma yw Gorchymyn 
Diogelu Data (Prosesu Data Personol Sensitif) (Cynrychiolwyr Etholedig) 
2002 Rhif 2905. 
 
Beth bynnag, wrth ddarparu gwybodaeth bersonol i’r aelod etholedig, dylai’r 
awdurdod lleol egluro mai dim ond er mwyn helpu’r unigolyn y mae’r 
wybodaeth yn cael ei rhoi a bod rhaid peidio â’i defnyddio at yr un diben arall.  
Efallai y bydd yr awdurdodau lleol am wneud hyn bob tro y bydd gwybodaeth 
yn cael ei datgelu neu fynd ati’n fwy cyffredinol i bennu cod ymarfer i’w 
aelodau ei ddilyn.  Yn sicr fe fyddai’n arfer da cadw cofnod o unrhyw 
geisiadau sy’n cael eu gwneud gan aelodau etholedig am wybodaeth 
bersonol. 
 
Datgelu i aelodau etholedig at ddibenion gwleidyddol 
 
Ddylai’r awdurdodau lleol ddim datgelu gwybodaeth bersonol fel arfer i 
aelodau etholedig at ddibenion gwleidyddol heb gydsyniad yr unigolion o dan 
sylw. Mae dau eithriad i hyn. 
 

• Gall fod setiau o wybodaeth bersonol y mae’n ofynnol i’r awdurdod 
lleol drefnu eu bod ar gael yn gyhoeddus, er enghraifft, rhestrau o rai 
mathau o ddeiliaid trwydded.  Yn yr achosion hyn, dydy’r Ddeddf 
ddim yn atal yr wybodaeth rhag cael ei datgelu. 

 
• Gall gwybodaeth bersonol gael ei datgelu hefyd os yw’n cael ei 

chyflwyno ar ffurf agregedig ac nad yw’n enwi unigolion sy’n fyw, er 
enghraifft, gwybodaeth am fandiau’r Dreth Gyngor neu wybodaeth 
ystadegol.  Er hynny, fe fyddai’r Ddeddf yn cael ei thorri pe bai 
gwybodaeth bersonol yn cael ei datgelu mewn ffordd sy’n ymddangos 
fel pe bai’n ddienw ond a allai gael ei chysylltu â’r unigolion o dan 
sylw wedyn, er enghraifft, drwy gymharu data am eiddo â’r rhestr 
etholwyr. 

 
 
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  
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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  
 
Ffacs: 028 9051 1584  
 
E-bost: ni@ico.gsi.gov.uk 
 
 
 


