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Ein cenhadaeth

Cenhadaeth yr ICO yw cynnal hawliau gwybodaeth er lles y 
cyhoedd, gan annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a diogelu 
preifatrwydd data i unigolion.

Ein gweledigaeth

I gael ein cydnabod gan ein rhanddeiliaid fel canolwr awdurdodol 
o hawliau gwybodaeth, gan gyflawni deilliannau o ansawdd uchel, 
perthnasol ac amserol, yn ymatebol ac agored yn ein hymagwedd, 
a gyda staff ymroddedig sy’n cyflawni’n uchel – model o reoleiddiad 
da, a lle da i weithio a datblygu.



Eich hawliau gwybodaeth
Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi hawl cyffredinol i bobl gael 
mynediad at wybodaeth sydd gan y rhan fwyaf o awdurdodau cyhoeddus. 
Wedi ei anelu at hyrwyddo diwylliant o fod yn agored ac atebol ledled y sector 
cyhoeddus, mae’n galluogi gwell dealltwriaeth o sut mae awdurdodau cyhoeddus 
yn cyflawni eu dyletswyddau, pam eu bod yn gwneud penderfyniadau a sut 
maent yn gwario arian cyhoeddus.

Mae Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn darparu modd atodol 
o fynediad at wybodaeth amgylcheddol. Mae’r Rheoliadau yn cwmpasu mwy o 
sefydliadau na’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, yn cynnwys rhai cyrff yn y sector 
preifat, ac mae llai o eithriadau iddynt.

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi hawliau pwysig i ddinasyddion, yn 
cynnwys yr hawl i wybod pa wybodaeth a gedwir amdanynt a’r hawl i gywiro 
gwybodaeth sy’n anghywir. Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn helpu diogelu 
buddiannau unigolion trwy orfodi sefydliadau i reoli’r wybodaeth bersonol sydd 
yn eu meddiant mewn modd priodol.

Mae Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003 yn cefnogi’r 
Ddeddf Diogelu Data trwy reoleiddio’r defnydd o gyfathrebu electronig at ddiben 
marchnata digymell i unigolion a sefydliadau, yn cynnwys defnyddio cwcis.

Mae Rheoliadau Seilwaith ar gyfer Gwybodaeth Ofodol yn y Gymuned 
Ewropeaidd 2009 yn rhoi pwerau gorfodi i’r Comisiynydd Gwybodaeth, 
parthed y ddarpariaeth ragweithiol gan awdurdodau cyhoeddus, o wybodaeth 
ddaearyddol neu seiliedig ar leoliad.
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Alan Turing 1912-1954
Gan ein bod wedi ein lleoli yn Wilmslow, ger Manceinion, mae’r 
ICO yn anrhydeddu’r cawr Alan Turing, yn ei ganmlwyddiant 
eleni. Roedd torrwr y Cod Enigma a “sylfaenydd gwyddor 
gyfrifiadurol” yn byw yn y dref ac yn dysgu ym Mhrifysgol 
Manceinion. Mae stori bywyd a gwaith Turing yn un sy’n 
atseinio â phryderon cyfoes yr ICO – cyfrifiaduron a data; 
gwybodaeth a chyfrinachedd; technoleg ac arloesi; hawliau 
dinasyddion a phreifatrwydd. Mae’r ICO yn nodi Blwyddyn 
Turing gyda chystadleuaeth ddylunio i ysgolion, i greu cysylltiad 
rhwng gwaith Turing a’r ICO, ac ym mis Medi cynhelir Darlith 
Alan Turing gyntaf yr ICO.
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Ymddengys mai prin yr oedd Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) allan 
o’r penawdau yn y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r Hawl i Breifatrwydd a’r Hawl i 
Wybod yn bryder ymarfer cynyddol i ddefnyddwyr a dinasyddion. Ar yr un 
pryd, mae’r llywodraeth a busnes, gyda chymorth technoleg, yn ehangu 
ffiniau’r hyn sy’n bosibl a’r hyn sy’n ganiataol o hyd. Felly mae’r busnes o 
gadw buddiannau masnachol draw a dal gwleidyddion yn atebol yn uchel ar yr 
agenda gwleidyddol a newyddion. Galwn hyn yn ‘cynnal hawliau gwybodaeth 
er lles y cyhoedd’. Dyma beth mae’r ICO yn ei wneud. Yr Hawliau iawn – ar yr 
adeg iawn.

Dyma ambell enghraifft. Gwrthwynebwyd dyfarniad y Comisiynydd 
Gwybodaeth, dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, y dylai’r Adran Iechyd, 
er lles y cyhoedd, gyhoeddi ei ‘gofrestr risg trosiant’ yn sefydlu sut mae’r 
newidiadau i strwythurau’r GIG yn cael eu rheoli, yn gryf gan y Llywodraeth. 
Ysgogodd ymagwedd yr ICO i orfodi darpariaethau ‘caniatâd i gwcis’ y 
Gyfarwyddeb E-breifatrwydd ebychiadau o boen gan fusnesau rhyngrwyd. 
Rhoddodd Ymchwiliad Leveson sylw manwl ar beth oedd yr ICO wedi ei wneud 
a heb wneud ynglŷn ag ymagwedd ddi-hid Fleet Street i ddiogelu data.

Gall yr ICO ddisgwyl y bydd yn dal yn y newyddion wrth i ni weithio ar ddwy 
fenter bellach gan y Llywodraeth sy’n effeithio ar hawliau gwybodaeth – y 
rhaglen Datblygu Gallu Cyfathrebu a’r ymgyrch ar gyfer Data Agored. Rydym 
yn gweithio i sicrhau’r cyfyngiadau a mesurau diogelwch angenrheidiol ar 
gyfer gwybodaeth bersonol ac eisiau galluogi rhannu data priodol ac annog 
bod yn agored ar yr amod ei fod yn cydymffurfio â’r gyfraith.

Rhagair y Comisiynydd Gwybodaeth 
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Ar wahân i’r wleidyddiaeth, dangosodd penderfyniad cofrestr risg y GIG fod y 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn gweithio fel y dylai. Cefnogodd y Tribiwnlys 
Hysbysiad Penderfyniad y Comisiynydd (tra’n gwrthod ail benderfyniad 
paralel ynglŷn â chofrestr risg strategol yr Adran) Gyda’i gilydd, mae gan 
y Comisiynydd a’r Tribiwnlys gofnod sefydledig o gymhwyso’r eithriadau a 
sefydlwyd yn y Ddeddf i barchu’r ‘gofod diogel’ angenrheidiol ar gyfer datblygu 
polisi. Mae cryn dipyn o’r feirniadaeth o’r ddeddf bresennol a ysgogwyd gan 
yr achos wedi anwybyddu eithriadau lles y cyhoedd sydd eisoes yn y Ddeddf. 
Roedd yn anffodus, wedi’r cyfan, y defnyddiwyd y feto Weinidogol i atal 
cyhoeddi. Ond mae bodolaeth y feto yn rhan o’r gyfraith bresennol. 

Daeth y Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (PECR) diwygiedig 
i rym ym Mai 2011. Fel y rheolydd, rhoddom gyfnod o flwyddyn i wefannau 
addasu i’r rheol ‘caniatâd ar cwcis ‘ newydd. Cyhoeddom ganllaw defnyddiol 
a byddwn yn cyflawni gwaith gorfodaeth priodol a chymesur yn y misoedd i 
ddod ble nad yw busnesau yn gallu dangos eu bod yn cymryd camau rhesymol 
i gydymffurfio gyda beth sydd, rhaid cyfaddef, yn ddarpariaethau heriol. Ar 
yr un pryd, mae’r ICO ar drywydd rhai o’r dihirod y mae eu negeseuon testun 
digymell yn mynd yn gwbl groes i’r rheolau PECR diwygiedig.

Ar Leveson, ychydig iawn o glod a dderbyniodd yr ICO am fod y cyntaf i 
chwythu’r chwiban ar arferion Fleet Street yn ein cyhoeddiadau yn 2006 
‘What Price Privacy?’ a ‘What Price Privacy Now?’. Rydym yn dal i aros am 
y gosb ataliol gryfach i’r drosedd adran 55 o ‘flagio’ gwybodaeth bersonol 
gan reolyddion data di-feddwl-ddrwg oedd yn argymhelliad allweddol yn 
yr adroddiadau hynny chwe blynedd yn ôl. Yn y cyfamser, rydym wedi 
bod yn hwyluso mynediad gwrthrych ‘llwybr cyflym’ i’r hyn a elwir yn 
Ffeiliau Motorman ar gyfer unrhyw ddinesydd sydd eisiau gwybod a oedd 
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newyddiadurwyr, am ba bynnag reswm, wedi bod yn comisiynu toriadau allai 
fod yn anghyfreithiol o’u preifatrwydd neu beidio. 

Dim achosion hŷn na blwyddyn a’r gyfartaledd yn llawer llai ac yn gostwng. 
Mwy o Hysbysiadau Penderfyniad nag erioed o’r blaen. Mwy o weithredu 
gorfodol. Hyn yn erbyn cefndir o dderbyn mwy o achosion – a llai o adnoddau 
ar eu cyfer. Wrth i’r ôl-groniad cwynion grebachu a chyfartaledd oed y 
llwyth achosion leihau, mae gan y Comisiynydd llai i’w ddweud – ac eithrio i 
ddiolch i staff yr ICO, mwy na 300 ohonynt, a gwblhaodd y gwaith, a wellodd 
gynhyrchiant, a gyflawnodd wasanaeth dosbarth cyntaf i’n cwsmeriaid a’n 
rhanddeiliaid, gan ymdopi o hyd gyda swm cynyddol o fusnes – yn erbyn 
cefndir o newid ac ansicrwydd, ac yn ystod yr ail flwyddyn o rewi cyflogau.

Datblygiadau mawr sydd o arwyddocâd parhaus i’r ICO yw’r cynigion gan 
y Comisiwn Ewropeaidd i adolygu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer diogelu 
data yn yr UE a’r craffu ôl-ddeddfwriaeth o’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 
gan Bwyllgor Cyfiawnder Tŷ’r Cyffredin. Rydym yn gweithio’n agos yn y 
ddwy broses. Ein nod yw diogelu hawliau cyflenwol dinasyddion i wybodaeth 
a phreifatrwydd. Gallwn adael y gwaith o ymgyrchu i eraill, ond byddwn 
yn cyfrannu ein safbwynt manwl a chynyddol arbenigol i sicrhau fod y 
fframwaith sy’n datblygu yn cyflawni manteision gwirioneddol, ac nid dim ond 
damcaniaethol, i gwsmeriaid a dinasyddion.

Yn dilyn ymgynghoriad â’r cyhoedd, fe gyhoeddom ein Strategaeth Hawliau 
Gwybodaeth, gan gydnabod yr angen am ymagweddau cydgysylltiedig 
i’r byd cydgysylltiedig o hawliau gwybodaeth. Rydym yn cydnabod y gall 
rhyddid gwybodaeth amharu ar breifatrwydd ac y gall diogelu data gyfyngu 
rhyddid gwybodaeth. 
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Mae’n bwysig edrych ar bethau yn eu cyfanrwydd. Byddai’n ddoeth i’r Senedd 
fabwysiadu ymagwedd debyg ac osgoi addasiadau darn wrth ddarn i’r ddwy 
golofn hawliau gwybodaeth – y Ddeddf Diogelu Data a’r Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth. Mae angen yr un safbwynt hawliau gwybodaeth integredig wrth 
ystyried sut i ariannu’r ICO yn y dyfodol.

Yn ystod y flwyddyn, edrychom eto ar y modd y trefnir yr ICO. Ceisiodd y 
prosiect Camau Nesaf ddelio â’r angen i gyflawni ‘gwell am lai’, yn bennaf 
yn ein swyddogaethau cefnogaeth. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar 
ail gaffael ein gwasanaethau TG ac yn edrych ar geisio sicrhau arbedion 
sylweddol mewn caffaeliad trydydd parti yn gyffredinol. Rydym hefyd yn 
gweithio tuag at system hysbysu ar-lein mwy modern a hawdd ei defnyddio, 
cyn mynd ymlaen i uwchraddio ein systemau cyllid. Rydym yn falch i allu 
recriwtio Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i dîm uwch rheolwyr a 
ailwampiwyd, gan ddarparu ffocws ac ysgogiad i gyflawniad effeithiol yr holl 
swyddogaethau cefnogaeth.

Tair blynedd yn ôl, fe ddatblygom weledigaeth ar gyfer yr ICO oedd yn 
barod i wynebu heriau’r dyfodol. Dywedom ‘Erbyn 2012, byddwn yn 
cael ein cydnabod gan ein rhanddeiliaid fel canolwr awdurdodol hawliau 
gwybodaeth ...’, dyna oedd ein her Olympaidd – ac mae’n dda gennym ddweud 
bod casgliadau ein hymchwil rhanddeiliaid yn awgrymu nad yw’r ICO wedi 
siomi. Ond mae hyd yn oed ein cefnogwyr mwyaf brwd eisiau i ni wneud yn 
well. Bydd gwelliannau i wefan yr ICO yn flaenoriaeth yn y flwyddyn i ddod.

Ysgogwyd yr aildrefnu o’n uwch dîm rheoli, o leiaf yn rhannol, gan 
ymadawiad dau gydweithiwr oedd wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o 
foderneiddio’r ICO. Roedd y Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol Susan Fox, 
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sydd wedi gadael i weithio i Wasanaeth yr Ombwdsmon, yn gyfrifol, ymysg 
nifer o gyflawniadau eraill, am olwg gorfforaethol smart newydd yr ICO. 
Gweithiodd y Cyfarwyddwr Datblygiad Sefydliadol Vicky Blainey i roi gwedd 
broffesiynol i’n swyddogaeth AD, gan arwain hefyd at adeiladu’r prosiect a 
sefydlodd y rhan fwyaf o’n gweithredu ar un safle, gyda swyddfeydd hyblyg, 
cynllun agored. 

Rwy’n ddiolchgar iawn i’r Tîm Gweithredol i gyd am eu gwaith caled ac 
ymroddiad mewn blwyddyn heriol. Mae ein cydweithwyr ar y Bwrdd Rheoli 
anweithredol hefyd wedi cyfrannu’n fawr iawn i’r dasg o osod y strategaeth, 
asesu risg a monitro perfformiad.

Yn y 42 tudalen nesaf, adroddir hanes ein sefydliad sydd, credaf, yn 
perfformio’n effeithiol – yn barod i wneud mwy ac yn well yn y flwyddyn 
i ddod.

Christopher Graham
Y Comisiynydd Gwybodaeth
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Ebrill 2011

Cyhoeddwyd rheoliadau 
newydd y Gyfarwyddeb 
E-Breifatrwydd (cwcis).

Y Comisiynydd 
Gwybodaeth, Christopher 
Graham, yn cyflwyno 
tystiolaeth i’r Pwyllgor 
Dethol Materion Cartref 
ynglŷn ag ymgyrch 
Motorman.

Mai 2011

Rydym yn cyhoeddi 
cyngor ar gydymffurfio â 
chyfraith yr UE ar ddefnydd 
o gwcis – rhoddir 12 mis 
i fusnesau sy’n rhedeg 
gwefannau wedi eu hanelu 
at ddefnyddwyr yn y 

llywodraeth wedi anelu 
at agor gwasanaethau 
cyhoeddus a gwella 
tryloywder yn y sectorau 
iechyd, addysg, cyfiawnder 
troseddol a chludiant.

Rydym yn cyhoeddi nodyn 
atgoffa i’r gwasanaeth 
iechyd i gadw gwybodaeth 
bersonol cleifion yn ddiogel 
yn sgil camau gweithredu 
gorfodi yn erbyn pum 
sefydliad iechyd a dorrodd 
y Ddeddf Diogelu Data.

Awst 2011

Rydym yn atgoffa 
myfyrwyr ynglŷn â’u hawl 
diogelu data i fynediad at 
wybodaeth am eu marciau 
arholiad.

Deyrnas Unedig i ‘gael trefn 
ar bethau’.

Lansiwyd ein ‘Cod ymarfer 
rhannu data’ yn Nhŷ’r 
Cyffredin.

Rydym yn cyhoeddi cosb 
ariannol yn erbyn y cwmni 
cyfreithiol ACS Law, am 
fethu cadw gwybodaeth 
sensitif yn ymwneud â thua 
6,000 o bobl yn ddiogel.

Mehefin 2011

Rydym yn erlyn dau 
gyn gyflogai T-Mobile 
sydd wedi dwyn a 
gwerthu data cwsmeriaid 
yn anghyfreithiol. 
Gorchmynnir iddynt dalu 
£73,700 mewn dirwyon a 

chostau atafaeliad gan Lys 
y Goron Caer.

Rydym yn cynnal 
digwyddiadau rhannu data 
yng Nghaerdydd, Belfast 
a Glasgow i sefydliadau 
ar draws y sectorau 
cyhoeddus, elusennol 
a gwirfoddol i drafod 
pwysigrwydd rhannu data 
yn effeithiol.

Rydym yn gorchymyn 
datgelu enwau 24 o 
weithwyr sector cyhoeddus 
sy’n ennill mwy na 
£150,000.

Gorffennaf 2011

Rydym yn croesawu 
ymgymeriadau gan y 

Cipolwg ar ein blwyddyn
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Lansiwyd prosiect ymchwil i 
archwilio dulliau o fewnosod 
hawliau gwybodaeth yn y 
Cwricwlwm Cenedlaethol 
yn y Deyrnas Unedig.

Medi 2011

Rydym yn cyhoeddi canllaw 
ar ddeddfwriaeth rhyddid 
gwybodaeth a gwybodaeth 
ymchwil, wedi ei anelu yn 
benodol at awdurdodau 
cyhoeddus yn y sector 
addysg uwch.

Hydref 2011

Lansiwyd prosiect i 
weithio gyda myfyrwyr 
mewn 15 o brifysgolion 
ledled y Deyrnas Unedig, 
wedi ei anelu at godi 
ymwybyddiaeth pobl ifanc 
o hawliau gwybodaeth a 

Rydym yn llwyddo yn 
ein herlyniad o weithiwr 
yn y sector iechyd a 
gafodd afael ar gofnodion 
meddygol ei chwaer yng 
nghyfraith yn anghyfreithiol 
er mwyn canfod pa 
feddyginiaeth oedd yn 
cymryd, gyda dyfarniad 
euog am drosedd dan 
adran 55 y Ddeddf Diogelu 
Data.

Lansiwyd ein strategaeth 
Hawliau Gwybodaeth.

Ionawr 2012

Rydym yn croesawu ein 
grymoedd newydd, yn 
galluogi’r ICO i godi cosbau 
ariannol o hyd at £500,000 
am doriadau difrifol o’r 
Rheoliadau Preifatrwydd a 
Chyfathrebu Electronig.

hyrwyddo gwaith yr ICO ar 
y campws. 

Cynhaliwyd cynhadledd yng 
Ngogledd Iwerddon i drafod 
yr achos busnes dros 
ddiogelu data. Dros 100 o 
gynrychiolwyr o bob sector 
wedi mynychu. 

Tachwedd 2011

Oliver Letwin AS yn llofnodi 
ymgymeriad, yn ymrwymo 
i sicrhau ei fod yn cadw 
gwybodaeth bersonol 
yn ddiogel neu wynebu 
gweithredu gorfodi ffurfiol 
gan yr ICO.

Lansiwyd blog yr ICO.

Lansiwyd ymgynghoriad – 
‘Tell me more’ – yn gofyn 
i’r cyhoedd roi eu barn 
am ba wybodaeth ddylai 

awdurdodau cyhoeddus ei 
ryddhau yn rhagweithiol.

Rhagfyr 2011

Erlyn asiant tai yn 
llwyddiannus dan y Ddeddf 
Diogelu Data am fethu 
cofnodi gyda’r ICO fel 
rheolydd data.

Cyhoeddom ganllaw 
newydd yn ei gwneud 
yn glir fod gwybodaeth 
yn ymwneud â busnes 
swyddogol a gedwir mewn 
cyfrifon e-bost preifat 
yn amodol ar y Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth.

Rydym yn cyflwyno achos 
busnes i’r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder i ymestyn ein 
grymoedd hysbysiad asesu 
i sicrhau archwiliadau 
cydsyniol yn y GIG a’r 
sector llywodraeth leol.
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Lansiwyd ein Canllaw 
Saesneg Clir i Ryddid 
Gwybodaeth.

Nodwyd Diwrnod Diogelu 
Data Ewropeaidd trwy 
lansio ‘pecyn gwybodaeth 
bersonol’ a hyrwyddo’r 
prosiect ‘i in online’ – gan 
gyrraedd 6,000 o bobl ifanc 
ledled y Deyrnas Unedig.

Erlyniad llwyddiannus yn 
erbyn cyn weithiwr iechyd 
am gaffael gwybodaeth 
cleifion yn anghyfreithiol 
trwy geisio mynediad at 
gofnodion meddygol pum 
aelod o deulu ei chyn ŵr er 
mwyn cael eu rhifau ffôn 
newydd. 

Cyhoeddom ymateb i 
gynigion y Comisiwn 
Ewropeaidd ar gyfer 
fframwaith deddfwriaethol 
diogelu data newydd.

Rydym yn cyhoeddi 
penderfyniad yn cadarnhau 
fod e-bost a anfonwyd gan 
yr Ysgrifennydd Gwladol 
dros Addysg ar gyfrif 
e-bost preifat yn amodol 
ar y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth.

Rydym yn cynnal 
digwyddiad yn Llundain 
ar gyfarwyddeb diogelu 
data diwygiedig y UE, gyda 
145 o gynrychiolwyr yn 
mynychu o sefydliadau 
ar draws pob sector, yn 
ogystal â rheolyddion 
eraill, cynrychiolwyr y 
llywodraeth ac ASEau.

Rydym yn rhoi tystiolaeth 
i’r Pwyllgor Cyfiawnder 
fel rhan o’i graffu ôl-
ddeddfwriaeth o’r Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth.

Y Comisiynydd Gwybodaeth 
Christopher Graham yn 
cyflwyno tystiolaeth i 
Ymchwiliad Leveson.

Cyhoeddom ein cosb 
ariannol gyntaf yn erbyn 
sefydliad yn yr Alban, 
a’r mwyaf hyd yn hyn 
(£140,000), i Gyngor 
Midlothian am ddatgelu 
data personol sensitif yn 
ymwneud â phlant a’u 
gofalwyr i’r derbynyddion 
anghywir ar bum achlysur 
gwahanol.

Ethol y Comisiynydd 
Gwybodaeth Christopher 
Graham yn Ddirprwy 
Gadeirydd Gweithgor 
Erthygl 29.

Chwefror 2012

Gan weithio gyda’r 
Asiantaeth Troseddau 

Cyfundrefnol Difrifol 
(SOCA), rydym yn sicrhau 
euogfarnau dan y Ddeddf 
Twyll gan ddedfrydu 
pedwar ymchwilydd preifat 
am flagio.

Cyflwynom adroddiad 
feto Weinidogol i’r 
Senedd, yn amlinellu 
ymateb y Comisiynydd 
Gwybodaeth i feto rhyddid 
gwybodaeth yr Atwrnai 
Cyffredinol Dominic Grieve 
ar gofnodion Pwyllgor y 
Cabinet yn ymwneud â 
datganoli i Gymru, yr Alban 
a rhanbarthau o Loegr.

Mawrth 2012

Rydym yn cynnal y 
gynhadledd Swyddog 
Diogelu Data ym 
Manceinion, gyda bron i 
500 o gynrychiolwyr yn 
mynychu’r digwyddiad.
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Delio â chwynion ac annog arfer da

Derbyniom y targed heriol o gau 90% o’n hachosion cwynion o fewn chwe 
mis i’w derbyn. Y ffigwr ar gyfer cwynion diogelu data oedd 95% ac ar gyfer 
rhyddid gwybodaeth roedd yn 83%. 

Gwaith achos cwynion a dderbyniwyd

Darparu cyngor, datrys cwynion a gweithredu

Gwaith achos cwynion diogelu data

13,0342010/11

0.3%
lleihad o’i gymharu 

â 2010/11

2011/12 12,985
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Gwaith achos cwynion a gwblhawyd

14,2762010/11

10.8%
lleihad o’i gymharu 

â 2010/11

2011/12 12,725

Llwyth achosion gwaith achos cwynion

Llwyth achosion ar 1 Ebrill 20112,627
2,396 Llwyth achosion ar 31 Mawrth 2012
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Gwaith achos cwynion a dderbyniwyd

Gwaith achos cwynion a gwblhawyd

Gwaith achosion cwynion preifatrwydd a chyfathrebu electronig

4,953

5,440

2010/11

2010/11

43.2%

35.6%

cynnydd o’i 
gymharu â 2010/11

cynnydd o’i 
gymharu â 2010/11

2011/12

2011/12

7,095

7,381
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Gwaith achos cwynion rhyddid gwybodaeth a gwybodaeth amgylcheddol

Gwaith achos cwynion a dderbyniwyd

4,2982010/11

7.7%
cynnydd o’i 

gymharu â 2010/11

2011/12 4,633

Llwyth achosion gwaith achos cwynion

Llwyth achosion ar 1 Ebrill 2011376
223 Llwyth achosion ar 31 Mawrth 2012
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4,296

10.8%
cynnydd o’i 

gymharu â 2010/11

Gwaith achos cwynion a gwblhawyd

2010/11
2011/12 4,763

Llwyth achosion gwaith achos cwynion

Llwyth achosion ar 1 Ebrill 20111,029
958 Llwyth achosion ar 31 Mawrth 2012

4,263
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Dosbarthiad oed gwaith achos cwynion
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27%

37%

18%

11%

4% 1%

Dosbarthiad oed gwaith achos cwynion a gwblhawyd

Dosbarthiad oed gwaith achos 
cwynion a gwblhawyd

30 niwrnod neu lai 27%

90 niwrnod neu lai 64%

180 niwrnod neu lai 83%

365 niwrnod neu lai 99% 

Dros 18 mis – 2 gŵyn



Meysydd yn creu’r mwyaf o gwynion ble 
nad yw’r sector wedi ei nodi

Canlyniad cwyn ble gyflwynir 
hysbysiad penderfyniad

Llywodraeth leol 43%

Llywodraeth ganolog 24%

Iechyd 11% 

Heddlu a chyfiawnder troseddol 7% 

Addysg 8% 

Cwmnïau preifat 1% 

Cyfanswm a gyflwynwyd

Ategwyd 27%

Ni ategwyd 50%

Ategwyd yn rhannol 23%

569

308

254

1,131
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Canlyniadau gwaith achos cwynion a gwblhawyd

*Mae’r holl ganrannau wedi eu talgrynnu i’r ffigwr cyfan agosaf
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Cwynion rhyddid gwybodaeth
Yn 2011/12 fe gaeom 4,763 o gwynion rhyddid gwybodaeth. Mae hyn wedi 
ein galluogi i leihau’n llwyth achosion i 958 gyda dim ond 6% dros chwe mis 
oed. Credwn y bydd derbyniad llwyth achosion o ddau i dri mis (800 i 900 
o achosion) yn ein galluogi i fodloni ein targedau cau yn gyson. 

Cynyddodd cyfanswm derbyniadau i 4,633, gyda’r cynnydd mwyaf yn y 
chwarter terfynol. 

Caeom 1,131 o gwynion rhyddid gwybodaeth gyda hysbysiad penderfyniad, 
bron i 40% yn fwy na’r llynedd. Mae’r holl hysbysiadau penderfyniad wedi eu 
cyhoeddi ar ein gwefan. Gwnaethom naill ai ategu’r cwyn yn llawn neu’n rhannol 
mewn 562 (50%) o’r achosion. Mae hyn yn fwy na’r ffigwr cyfatebol ar gyfer 
y llynedd (448) ond yn gyfran debyg. Byddwn yn parhau i fonitro’r ffigwr hwn 
ar gyfer unrhyw awgrym fod trin ceisiadau naill ai’n gwella neu’n gwaethygu. 
Ar dystiolaeth eleni, ni chafwyd newid arwyddocaol. 

Rydym yn parhau i fonitro awdurdodau cyhoeddus sydd â chofnod gwael 
o ddelio â cheisiadau rhyddid gwybodaeth ac eleni fe lofnododd 14 ohonynt 
ymgymeriadau ffurfiol i wella.
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Gwaith achos cwynion diogelu data

12,985Derbyniwyd yn ystod y flwyddyn

2,627 Llwyth achosion ar 1 Ebrill 2011

Cwblhawyd yn ystod y flwyddyn

Llwyth achosion ar 31 Mawrth 20122,396

12,725

Dosbarthiad oed gwaith achos cwynion

 

25%

30%

35%

40%

45%

50%

20%

15%

10%

5%

0%
0–30 diwrnod 31–90 diwrnod 91–180 diwrnod 181–365 diwrnod

38% 40%

21%

1%
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Dosbarthiad oed gwaith achos cwynion a gwblhawyd

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0–30 diwrnod 31–90 diwrnod 91–180 diwrnod 181–270 diwrnod

33% 31% 32%

270–365 niwrnod – 48 o gwynion

1 flwyddyn–18 mis – 14 cwyn

4%

Dosbarthiad oed gwaith achos 
cwynion a gwblhawyd

30 niwrnod neu lai 33%

90 niwrnod neu lai 63%

180 niwrnod neu lai 95%
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Canlyniadau gwaith achos cwynion a gwblhawyd

Cwyn heb ei  
ddatblygu 11%

Asesiad a wnaed 
– cydymffurfiad 

yn debygol 21%

Wedi ailagor  
tan y canlyniad 
terfynol 1%

Annarllenadwy / 
cwyn wedi ei wneud 
yn rhy fuan 36%

Asesiad a wnaed – 
cydymffurfiad yn 

annhebygol 31%
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Y 10 maes uchaf yn creu’r mwyaf o gwynion ble nad yw’r sector wedi ei nodi

10 prif reswm dros gwyno

Benthycwyr 15%
Busnes cyffredinol 11%
Llywodraeth leol 11%
Iechyd 10%
Llywodraeth ganolog 6%
Plismona a chofnodion troseddol 4%
Telathrebu 4%
Addysg 4%
Yswiriant 3%
Casglwyr dyledion 3%

Mynediad gwrthrych 45%
Datgelu data 17%
Data anghywir 17%
Diogelwch 6%

Defnydd o ddata 3% 
Hawl i atal prosesu 3%  
Prosesu teg 3% 

Caffael data 1%  
Cadw data 1%  
Data gormodol/amherthnasol 1% *Mae’r holl ganrannau wedi eu talgrynnu i’r ffigwr cyfan agosaf
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Derbyniom 12,985 o gwynion diogelu data a chau 12,725. Mae’r rhain yn 
debyg iawn i niferoedd y llynedd. Cymrodd 33% o’r cwynion a gwblhawyd llai 
na 30 niwrnod. 

Roedd cwynion am geisiadau mynediad gwrthrych yn llunio 45% o’r achosion 
hyn gyda chwynion am fenthycwyr a chasglwyr dyledion yn atebol am 18%. 

Canfuom fod toriad deddfwriaeth diogelu data yn debygol mewn 31% o’r 
cwynion.

Gwaith achosion cwynion Rheoliadau Preifatrwydd 
a Chyfathrebu Electronig

Derbyniwyd yn ystod y flwyddyn 7,095

376 Llwyth achosion ar 1 Ebrill 2011

Cwblhawyd yn ystod y flwyddyn 7,381

Llwyth achosion ar 31 Mawrth 2012223
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Dosbarthiad oed gwaith achos cwynion

0–30 diwrnod 
94%

31–90 diwrnod 
6%

Dosbarthiad oed gwaith achos cwynion a gwblhawyd

50%

60%

70%

80%

40%

30%

20%

10%

0%
0–30 diwrnod 31–90 diwrnod 91–180 diwrnod

72%

28%

1%

270–365 niwrnod 8 o gwynion

1 flwyddyn–18 mis 3 cwyn

Dosbarthiad oed gwaith achos 
cwynion a gwblhawyd

30 niwrnod neu lai 72%

90 niwrnod neu lai 99%

180 niwrnod neu lai 100%
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Canlyniadau gwaith achos cwynion a gwblhawyd
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Cwyn heb ei ddatblygu 
0.3%

Ystyried gweithredu 
gorfodol 

11%

Wedi ailagor tan y 
canlyniad terfynol 
1%

Annarllenadwy / 
cwyn wedi ei wneud 
yn rhy fuan 
60%

Ni argymhellwyd 
gorfodi 

27%



Y 10 maes uchaf yn creu’r mwyaf o gwynion ble nad yw’r sector wedi ei nodi

10 prif reswm dros gwyno

Marchnata uniongyrchol 47%
Busnes cyffredinol 25%
Benthycwyr 10%
Yswiriant 4%
Telathrebu 2%
Y Rhyngrwyd 2%
Cynghorwyr ariannol 2%
Casglwyr dyledion 2%
Hamdden 2%
Adwerthu 1%

Galwadau ffôn – awtomataidd 35%
SMS 29%
Galwadau ffôn – byw 19%
E-bost 14%

2%Ffacs

*Mae’r holl ganrannau wedi eu talgrynnu i’r ffigwr cyfan agosaf
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Ym Mai 2011 fe gyflwynwyd rhai addasiadau arwyddocaol i’r Rheoliadau 
Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (PECR). Yn dilyn cymeradwyaeth 
Seneddol o ganllaw’r ICO ar sut ydym yn bwriadu defnyddio’r pŵer hwn, gall 
yr ICO nawr gyhoeddi cosbau ariannol ar gyfer toriadau arwyddocaol o’r 
rheoliadau hyn o hyd at £500,000. 

Cafwyd cynnydd o 43% mewn cwynion dan y PECR. Trwy reoli ein hadnoddau 
staff yn ofalus, fe fodlonwyd y galw cynyddol hwn ac mae gennym lwyth 
achosion sy’n ein galluogi i ddelio â 94% o’r cwynion hyn o fewn 30 niwrnod. 
Ar gyfartaledd, cymrodd pob cwyn 16 niwrnod.

Edrychom hefyd ar ddulliau eraill o ddelio gyda’r cwynion hyn ac rydym nawr 
yn defnyddio’n gwefan i ganiatáu i’r cyhoedd nodi pryderon heb wneud cwyn 
ffurfiol. Defnyddiwn yr wybodaeth hon i’n helpu i gymryd gweithredoedd 
gorfodol. Mae’r cyhoedd yn pryderu’n arbennig am negeseuon testun a 
galwadau ffôn digymell (oedd yn atebol am 83% o’n cwynion o’u cyfuno). 
Mae bron i hanner yr holl bryderon yn ymwneud â marchnata uniongyrchol.

Help a chyngor
Rydym yn darparu cyngor i, ac yn ateb ymholiadau gan y cyhoedd a gan 
sefydliadau. Derbyniom dros 217,000 o alwadau i’n llinell gymorth eleni, 10,000 
yn fwy na’r flwyddyn cynt. Er gwaethaf y cynnydd, fe leihaom gyfartaledd yr 
amser aros i islaw’n targed 60 eiliad.
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cynnydd o’i 
gymharu â 2010/11

Galwadau cyngor llinell gymorth a atebwyd

2010/11 192,212

2011/12 207,114
7.8%
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Cyfraddau ateb galwadau

Canran a atebwyd 95%

Cyfartaledd amser aros 45 eiliad

Dadansoddiad o gyngor y 
llinell gymorth

Hysbysiad 88,266

Cyngor cyffredinol 118,848

cynnydd o’i 
gymharu â 2010/11

Galwadau cyngor llinell gymorth a dderbyniwyd

2010/11 206,585

2011/12 217,183
5.1%



Archwiliad – rhan ganolog o waith yr ICO
Parhaodd ein rhaglen archwiliad diogelu data i dyfu, gyda 42 o archwiliadau 
wedi eu cwblhau, o’i gymharu â 26 yn y flwyddyn flaenorol, cynnydd o 60%, 
Rydym wedi parhau i gyhoeddi’r crynodebau o’r adroddiadau hyn ar ein gwefan 
i hyrwyddo rhannu arfer da. 

Trwy ddarparu argymhellion ymarferol a phragmatig, mae’r archwiliadau 
hyn wedi gwneud gwahaniaeth i’r modd mae sefydliadau yn trin gwybodaeth 
bersonol. Pan ydym wedi mynd yn ôl i wirio cynnydd, gwelwyd y gweithredwyr 
ar 90% o’n hargymhellion risg uchel. Pan ofynnom am adborth, roedd yr 
holl sefydliadau a archwiliwyd yn cytuno fod yr argymhellion yn adeiladol 
a phriodol. Yn ogystal, roedd 90% yn teimlo hefyd fod prosesau yn codi 
ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelu data yn eu sefydliad. 

Fe anogom ystod ehangach o sefydliadau i gymryd rhan yn y rhaglen archwilio. 
Arweiniodd hyn at gynnal dros chwarter ein harchwiliadau mewn sefydliadau 
sector preifat eleni, yn ogystal â 24% mewn adrannau llywodraeth ganolog a 
38% gydag ymddiriedolaethau GIG ac awdurdodau lleol. 

Un o’n ffocysau allweddol fu i ddatblygu gwasanaethau newydd i sefydliadau 
llai. Er mwyn hyrwyddo diogelu data mewn ysgolion, rydym wedi dechrau 
rhaglen o hunanasesiad. Cynhaliwyd peilot llwyddiannus o’r rhaglen hon 
ac mae bellach yn cael ei chyflwyno mewn cynghorau ar draws y Deyrnas 
Unedig. Yn ogystal, rydym wedi datblygu a chyflwyni proses ymweliad 
cynghorol newydd i alluogi sefydliadau llai i gael mynediad at gyngor arfer da. 
Cyflawnwyd 15 ymweliad cynghorol eleni. 
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Rydym hefyd wedi datblygu llawlyfr ar gyfer cyflawni archwiliadau dan ein 
grymoedd archwilio gorfodol newydd a gyflwynwyd i ni yn yr addasiadau i’r 
Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig.

Cosbau ariannol a gweithredu gorfodol
Eleni rydym wedi bod yn fwy llym wrth reoleiddio toriadau diogelwch data, gan 
ganolbwyntio mwy ar ddefnydd o’n grymoedd ariannol sifil a lleihau’r nifer o 
ymgymeriadau a gyhoeddwyd. Derbyniom dros 600 o doriadau diogelu data a 
hunan adroddwyd. 

Cyflwynom 10 hysbysiad cosb ariannol sifil i gyfanswm o £1,171,000. 

Cyflwynom ddau hysbysiad gorfodi a 76 o ymgymeriadau. Rydym wedi adolygu 
effeithiolrwydd y ffurflen a phroses hunan adrodd toriad diogelwch newydd ac 
yn disgwyl cloi’r achosion hyn yn gyflymach yn y dyfodol.

Fe sicrhaom wyth euogfarn am dramgwyddau troseddol yn ymwneud â 
chaffael data personol. Fe weinyddom saith rhybudd ar gyfer y math hwn 
o drosedd hefyd. Cyflawnom erlyniad yn erbyn un rheolydd data ar gyfer 
troseddau diffyg hysbysu dan y Ddeddf Diogelu Data.

Gwnaethom gais am warantau chwilio parthed wyth eiddo yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf ac roedd dau o’r rhain yn ymwneud â thoriadau i’r Rheoliadau 
Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig ac anfon negeseuon testun digymell 
crynswth yn gysylltiedig â rheoli hawliadau. 
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Astudiaeth achos – Peidio sgrwbio disg galed

Canfu ymchwiliad a gomisiynwyd gan yr ICO fod un o bob deg disg galed ail law a 
werthwyd ar-lein yn cynnwys gwybodaeth bersonol. Canfu arolwg gan yr ICO hefyd fod 
65% o bobl yn pasio eu hen ffonau, disgiau caled a ffyn cof ymlaen i ddefnyddiwr arall. 
Mae un o bob pump o’r bobl hyn yn gwerthu’r ddyfais ar-lein, fel arfer i ddieithryn. 

Canfu’r ymchwil, tra bod 52% o’r disgiau caled ac ymchwiliad yn annarllenadwy neu wedi 
eu glanhau o ddata, roedd 48% yn cynnwys gwybodaeth ac roedd 11% o’r wybodaeth 
honno yn bersonol. Roedd y swm o ddata personol a ganfuwyd ar ffonau symudol a ffyn 
cof yn ddibwys. 

Adferwyd cyfanswm o 34,000 o ffeiliau yn cynnwys gwybodaeth bersonol neu 
gorfforaethol o’r dyfeisiadau. Roedd o leiaf dau o’r disgiau caled yn cynnwys digon o 
wybodaeth i alluogi rhywun i ddwyn hunaniaeth y cyn berchennog. Roedd y dogfennau 
yn cynnwys datganiadau banc wedi sganio, pasportau, gwybodaeth ar droseddau gyrru 
blaenorol, a rhywfaint o fanylion meddygol. Roedd pedwar disg caled arall yn cynnwys 
gwybodaeth ynglŷn â chyflogeion a chleientiaid pedwar sefydliad, yn cynnwys manylion 
iechyd ac ariannol unigolion. 

Cysylltwyd â’r pedwar sefydliad ac maent bellach wedi gweithredu i sicrhau y dilëir 
gwybodaeth pobl yn ddiogel o offer na ddefnyddir mwyach, neu fod yr offer yn cael ei 
ddinistrio fel fo angen. Llofnododd un cwmni ymgymeriad i gyflwyno gwelliannau pellach.
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Addysgu a dylanwadu
Yn y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi lansio ein strategaeth Hawliau 
Gwybodaeth. Mae hyn yn disodli ein strategaethau diogelu data a rhyddid 
gwybodaeth unigol, ac yn cadarnhau’n hymroddiad i integreiddio’r ddwy ffrwd 
hyn o’n gwaith. Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar y deilliannau hawliau 
gwybodaeth yr ydym yn ceisio eu cyflawni a beth all ein rhanddeiliaid ddisgwyl 
gennym wrth i ni uchafu effaith hirdymor a chyson ein hymdrechion ar symud 
tuag at y deilliannau hyn. Mae addysg, darparu cyngor a’r dylanwad y gallwn ei 
gyfeirio o’n harbenigedd a phrofiad yn parhau i fod yn allweddol i’n llwyddiant.

Ymwybyddiaeth o hawliau gwybodaeth

Parhaodd ymwybyddiaeth o hawliau gwybodaeth i fod yn uchel eleni.

Yn dilyn uchafbwyntiau mewn ymwybyddiaeth yn 2009 (85%) a 2010 (84%), 
mae ymwybyddiaeth wedi cymhelliant am yr hawl rhyddid gwybodaeth i weld 
gwybodaeth a gedwir gan y llywodraeth ac awdurdodau cyhoeddus eraill yn 
parhau i fod yn uchel, ond mae wedi lleihau i 77% yn 2011. 
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Mae unigolion yn fwy ymwybodol o’u hawliau penodol dan y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth – gwybod ar beth mae’r arian yn cael ei wario (84%), y math 
o wybodaeth sydd ar gael (84%) a gofyn am wybodaeth am yr amgylchedd 
(83%).

85%

90%

2007 2008 2009 2010 2011

80%

75%

70%

65%

60%

Yr hawl i ofyn am wybodaeth a gedwir gan y llywodraeth ac awdurdodau cyhoeddus eraill 

Llinell dueddiadau
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Mae ymwybyddiaeth wedi cymhelliant unigolion o’r hawl i weld gwybodaeth a 
gedwir amdanynt dan y Ddeddf Diogelu Data yn parhau i fod yn gyson uchel ar 
89%; yr un lefel o ymwybyddiaeth ag yn 2010. 
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Gweithio’n llwyddiannus gyda’n rhanddeiliaid

Ym mis Rhagfyr, fe gomisiynom y cwmni ymchwil i’r farchnad Ipsos Mori i 
gyflawni astudiaeth dehongliad rhanddeiliaid ymysg 71 o randdeiliaid allweddol 
o’r sectorau cyhoeddus a phreifat a grwpiau cymdeithas sifil. Roedd gan y rhai 
y cysylltwyd â nhw rolau mewn datblygu polisi, gweithredu a thrin cwynion. 

Canfu’r ymchwil, a gyflawnwyd rhwng Rhagfyr 2011 a Chwefror 2012, fod gan 
81% o’n rhanddeiliaid farn ffafriol o’r ICO, sy’n cymharu’n dda â norm y sector 
cyhoeddus o 66%. Rhoddodd 41% o randdeiliaid yr ICO raddiad o fod yn fwy 
effeithiol na’r adeg hon y llynedd i’r ICO.

O’i gymharu â blwyddyn yn ôl, a ydych yn credu fod yr ICO yn fwy 
effeithiol neu’n llai effeithiol yn ei rôl nawr neu a yw wedi parhau i fod 
yr un peth?

Wedi parhau i fod yr 
un peth 47%

Llai effeithiol 7%

Ddim yn gwybod / Dim barn 
5%

Mwy effeithiol 41%
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Cyfathrebu wedi’i dargedu

Mae’r nifer o danysgrifwyr i’n e-gylchlythyr yn parhau i godi’n raddol, gan sefyll 
ar dros 13,000 erbyn diwedd y flwyddyn. 

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethpwyd 320 o ddiweddariadau ac atodiadau 
i’r wefan, cyhoeddwyd y ‘Plain English Guide to Freedom of Information’ 
a lansiwyd 13 stori achos ‘Sut mae’r ICO wedi helpu’ (diogelu data).

Cynyddodd ein dilynwyr ar Twitter gan 175%, a gwelodd fforymau a sefydlwyd 
ar rwydweithiau fel LinkedIn gynnydd o 600% mewn aelodaeth. Ym mis 
Tachwedd fe lansiwyd blog ICO.

Mae’r cerdyn post egwyddorion diogelu data yn parhau i arwain y pum 
cyhoeddiad mwyaf poblogaidd gyda’r rhestr wirio Rhannu Data yn ail. 

Derbyniom 2,300 o alwadau gan newyddiadurwyr a chyflawnom 137 o 
gyfweliadau â’r wasg. Yn rhagweithiol, fe gyhoeddom 92 o ddatganiadau i’r 
wasg a greodd sylw helaeth a chyffredinol bositif yn y wasg; yn arbennig o ran 
y gweithredu gorfodi a gyflawnom, ein hymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth o 
hawliau gwybodaeth, y canllawiau a gyhoeddom a’n rhaglen archwilio arfer da.
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Datblygu a gwella
Rydym wedi diweddaru ein proses adolygu perfformiad a datblygiad sydd wedi 
helpu egluro safonau perfformiad disgwyliedig.

Dangosodd ein harolwg staff lefelau gwerthfawrogiad uchel iawn o fanteision 
gweithio yn yr ICO, ond hefyd bod yna fwy y gallwn wneud i ymgysylltu â staff. 
Rydym wedi gweithio gyda’n staff i gynhyrchu cynlluniau gweithredu i wella 
lefelau ymgysylltu.

Mae ein Tîm Gweithredol, Penaethiaid Adrannau a Rheolwyr Grŵp wedi bod 
trwy broses o adborth 360 gradd i helpu creu a gweithredu cynlluniau datblygu 
i wella eu heffeithiolrwydd a gallu i gyflawni amcanion busnes. 

Rydym wedi parhau i symud ymlaen gyda’n cynllun gweithredu cydraddoldeb 
ac amrywiaeth, yn cynnwys: cyhoeddi gwybodaeth cydraddoldeb mewn 
cydymffurfiad â’n dyletswydd benodol dan y Ddeddf Cydraddoldeb, penodi 
cynghorydd cydraddoldeb newydd, ac rydym wedi cyflwyno cyfleusterau llinell 
gymorth newydd ar gyfer pobl â nam ar eu clyw sydd angen gwasanaethau 
cyfieithu.
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Llywodraethu gwybodaeth
Mae eleni wedi gweld nifer uwch nag erioed o geisiadau gwybodaeth i’r ICO 
(1,301) – cynnydd o 18% o’i gymharu â’r nifer a dderbyniwyd y llynedd. 
Ymatebwyd i 99% o’r ceisiadau gwybodaeth o fewn yr amserlenni statudol.

Roedd cryn ddiddordeb yn yr wybodaeth sydd gennym parthed Ymgyrch 
Motorman. Yn dilyn ymchwiliad yn 2005, plediodd Steve Whittamore yn euog 
i dorri’r Ddeddf Diogelu Data. Casglwyd nifer o lyfrau nodiadau yn ystod yr 
ymchwiliad. Roedd y llyfrau nodiadau hyn yn cynnwys manylion personol tua 
4,000 o bobl. Cyflwynwyd gwasanaeth llwybr cyflym i ganiatáu i bobl ganfod 
a gofnodwyd unrhyw beth amdanynt yn y llyfrau nodiadau hyn. Mae 98 o 
unigolion wedi defnyddio’r gwasanaeth hwn.
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