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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 Rhydid 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 i 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. 

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. 
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Mae’r ICO hefyd wedi bod yn galluogi arfer da o ran cyflawni gwasanaethau 
cyhoeddus modern, effeithlon trwy hyrwyddo ein hymagwedd i rannu data 
cyfrifol. Rydym wedi bod yn hyrwyddo ein ‘Cod ymarfer rhannu data’ gyda 
digwyddiadau o San Steffan i neuadd y pentref, gan ledaenu’r neges fod 
mwy i ddiogelu data na dim ond dweud ‘na’, ac y gall fod yn ‘iawn, ond...’. 
Yr her yw edrych ar fanylion pob sefyllfa ac i gynllunio’r ymateb polisi 
priodol ar gyfer amgylchiadau pob achos. Rydym hefyd wedi cyhoeddi ein 
‘cod ymarfer anhysbysu’, a chreu ac ariannu Rhwydwaith Anhysbysu y 
Deyrnas Unedig i ddatblygu dulliau diogel o rannu gwybodaeth bersonol ar 
ffurf ddienw.

Rydym wedi bod yn ymgysylltu gyda chyfres o newidiadau a heriau mewn 
hawliau gwybodaeth. Er bod y craffu ôl-ddeddfwriaeth o’r Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth yn gefnogol o’r ddeddfwriaeth a gwaith yr ICO, bydd angen 
i ni barhau i fod yn wyliadwrus wrth i fanylion ddod i’r amlwg am gynigion 
y llywodraeth allai gyfyngu ar gyhoeddi gwybodaeth, p’un a yw hynny trwy 
ymagwedd newydd i ddefnydd o’r feto weinidogol neu trwy newidiadau i’r 
rheolau terfyn cost. Yn y cyfamser, rydym wedi bod yn cymryd rhan yng 
ngweithrediad yr agenda Data Agored. Roedd Ymchwiliad Leveson i safonau 
a moesau’r wasg yn cynnwys yr ICO oherwydd Ymgyrch Motorman a 
chyhoeddiad adroddiadau ‘What Price Privacy?’ a ‘What Price Privacy Now?’ 
yn 2006. Ymatebom i argymhellion yr Arglwydd Ustus Leveson a chyhoeddi 
cynllun gwaith yn trefnu’r prosiectau parhaus yn deillio ohonynt. 

Prosiect enfawr arall sydd wedi galw am gyfraniad gan yr ICO yw’r adolygiad 
arfaethedig o gyfundrefn diogelu data’r UE. Byddai’r Rheoliad sy’n deillio o 
hyn yn newid y modd y mae’r ICO yn gweithredu a byddai’r rhestr ormodol 
benodol o gyfrifoldebau ar gyfer pob awdurdod diogelu data yn sicr o symud 
ein gwaith tuag at orfodi ffurfiol ac i ffwrdd o’r pedair elfen arall. Byddai hyn 
yn anffodus.

Wrth i ni feddwl ymlaen tuag at 2016 pan fydd y Rheoliad newydd i fod i gael 
ei weithredu, rhaid i ni fod yn ymwybodol o’r her ariannu sy’n wynebu’r ICO. 
Bydd ein swydd yn fwy costus wrth i’n doethineb i ddewis ein brwydrau fynd 
yn llai. Ond ar yr un pryd, bydd angen cael dull cwbl newydd o ariannu’r ICO 
wrth ddiddymu’r system hysbysiadau. Dylid manteisio ar y cyfle i ddyfeisio 
system sydd hefyd yn trechu anystwythder y system gymysg bresennol o 
ariannu’r ICO, trwy gymorth grant (sy’n lleihau) ar gyfer ein gwaith rhyddid 
gwybodaeth a ffioedd hysbysiad ar gyfer diogelu data.

Pwysleisiodd adroddiad gan Bwyllgor Cyfiawnder y Tŷ Cyffredin ym 
mis Mawrth yr angen brys i ddelio â’r mater ariannu. Roedd y Pwyllgor 
Cyfiawnder hefyd yn ganmoliaethus am berfformiad yr ICO yn gyffredinol, 
ac yn cefnogi ein galwad am archwiliadau arfer da gofynnol o gyrff y GIG 
a chynghorau lleol ac am gosbau cryfach i atal datgeliad heb awdurdod o 
wybodaeth bersonol (adran 55 y Ddeddf Diogelu Data). Daeth adroddiad 
positif y Pwyllgor fel dilysiad o ‘her Olympaidd’ yr ICO – erbyn 2012, 
byddwn yn cael ein cydnabod gan ein rhanddeiliaid fel canolwr awdurdodol 
o hawliau gwybodaeth.’ Roedd ein hymfudiad o gyfeiriad gwefan .gov i .org – 
www.ico.org.uk yn symboleiddio pwysigrwydd annibyniaeth yr ICO i ni.

Uchafbwyntiau eraill y flwyddyn oedd cydnabyddiaeth yr ICO o 
ganmlwyddiant Alan Turing gyda chyflwyniad ein hystafelloedd cyfarfod 
Ystafelloedd Alan Turing yn ein pencadlys yn Wilmslow. (Roedd Turing 
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Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn rhoi adroddiad o berfformiad yr ICO yn 
erbyn yr amcanion a osodwyd ar gyfer y swyddfa yn y flwyddyn 2012/13. 
Rwy’n falch iawn o’n cyflawniadau mewn cyfnod heriol – yn cadw at ein 
llwybr wrth ddelio â mwy o fusnes, ymateb i heriau newydd, ac ymdopi gyda 
llai o adnoddau. 

Disgrifiom ymagwedd yr ICO i’r dasg o gynnal hawliau gwybodaeth er lles 
y cyhoedd fel y ‘pum elfen’. Ydi, mae’r rheoleiddiwr yno i orfodi cydymffurfiad 
â’r gyfraith; ond nid dim ond i orfodi mae’r ICO yno. Rhaid i’r ICO hefyd 
addysgu sefydliadau ynglŷn â’r hawl i breifatrwydd a’r hawl i wybod, 
a grymuso unigolion i fynnu eu hawliau ac i ofalu amdanynt eu hunain. 
Rydym hefyd yno i alluogi datblygu gwelliannau mewn gwasanaethau o fewn 
y gyfraith ac rydym yn ymgysylltu’n barhaus gyda datblygiadau mewn 
technoleg, busnes a pholisi i sicrhau y gall yr ICO gyfrannu safbwynt hawliau 
gwybodaeth i syniadau blaenllaw.

Gan ystyried y pump agwedd hwn o’n gwaith, hoffwn amlygu ambell 
i gyflawniad allweddol yn y flwyddyn ddiwethaf yr wyf yn credu sy’n 
arddangos fod yr ICO yn perfformio’n gryf. Mae corff yr adroddiad yn 
cynnwys sawl enghraifft arall o’r fath.

Er bod gweithredu gorfodol ffurfiol ddim ond yn rhan o’n gwaith, mae 
gallu’r ICO i fynnu sylw yn ddibynnol ar ein hygrededd fel corff gwrachod 
sy’n brathu. Ategwyd ein henw da fel rheoleiddiwr i’w barchu wrth i ni godi 
cosbau ariannol sifil o dros £2.6 miliwn ar 23 o reolyddion data a sefydliadau 
am doriadau difrifol o’r Ddeddf Diogelu Data a’r Rheoliadau Preifatrwydd 
a Chyfathrebu Electronig. Cynorthwywyd ein gweithredoedd gorfodi yn erbyn 
cynhyrchwyr negeseuon testun sbam a galwadau ffôn niwsans gydag offeryn 
adrodd hawdd i’w ddefnyddio ar wefan yr ICO a gasglodd dros 155,000 
o rybuddion gan ddefnyddwyr yn ystod y flwyddyn. Llwyddom i wrthsefyll 
heriau cyfreithiol i’n defnydd o’n grym ‘pŵer mawr’.

Efallai y gwelwyd ymroddiad yr ICO i addysgu rheolyddion data, awdurdodau 
cyhoeddus ac unigolion orau yn y modd yr ydym wedi bod yn gweithredu’r 
rheolau ar ‘gwcis’ a osodir ar gyfrifiaduron defnyddwyr i’r diben o olrhain 
eu dewisiadau ar-lein. Dangosom sut allai gwefannau gydymffurfio â’r 
gyfraith newydd, gan gyhoeddi canllaw a rhannu arfer gorau. Arddangoswyd 
ymagwedd debyg gan ein tîm Arfer Da wedi i’w hymweliadau archwilio 
a chynghori ennill clod gan gwsmeriaid yn ein harolwg boddhad. Cynhaliom 
y gynhadledd Swyddogion Diogelu Data ICO mwyaf ac orau eto gydag 
adborth canmoliaethus gan yr 800 a mwy o ddirprwyon a fynychodd y 
digwyddiad ym Manceinion.

Mae enghreifftiau o’r ICO yn grymuso unigolion i chwarae eu rhan wrth fynnu 
eu hawliau i breifatrwydd a’u hawl i wybod yn cynnwys ymgyrch yr ICO 
i fewnosod Hawliau Gwybodaeth fel pwnc yn y cwricwlwm ysgolion. Bydd 
deunydd dysgu yn cael ei gyflwyno mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn 
dilyn peilot llwyddiannus o fodelau o wersi a ddatblygwyd fel rhan o brosiect 
addysg a noddwyd gan yr ICO. Rydym hefyd wedi helpu 372 o unigolion 
eraill i herio eu cynhwysiant yn yr hyn a alwyd yn rhestr wahardd y diwydiant 
adeiladu trwy geisiadau mynediad gwrthrych, gan gymryd dros 3,500 o 
alwadau i’n llinell gymorth ymroddedig. Roedd hyn yn dilyn gweithredu gan 
yr ICO i ddiddymu’r Gymdeithas Ymgynghori yn ôl yn 2009.
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Ein hamcanion

Ar gyfer 2012/13, nododd yr ICO y saith amcan canlynol, y bydd cyflawniad 
yn eu herbyn yn ein galluogi i gyflawni ein deilliannau strategol. 

1. Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i addysgu sefydliadau er mwyn iddynt gael 
gwell dealltwriaeth o’u cyfrifoldebau hawliau gwybodaeth.

2. Byddwn yn hyrwyddo arfer hawliau gwybodaeth da, gan alluogi 
sefydliadau i fodloni eu cyfrifoldebau hawliau gwybodaeth yn haws.

3. Byddwn yn darparu proses datrys cwynion teg ac effeithlon, gan orfodi’r 
gyfraith ble mae’r risgiau yn fwyaf sylweddol ac yn gwneud mwy i 
ddefnyddio’r gwersi a ddysgwyd fel modd o addysgu sefydliadau. 

4. Byddwn yn gweithredu’n gadarn a phenderfynol, gan orfodi’r gyfraith 
yn gymesur pan na fydd sefydliadau yn bodloni eu cyfrifoldebau hawliau 
gwybodaeth. 

5. Byddwn yn darparu cyngor ac yn datblygu mentrau newydd wedi eu 
hanelu at rymuso unigolion ac eraill trwy arfer eu hawliau gwybodaeth. 

6. Byddwn yn ymwybodol ar bob adeg, gan nodi datblygiadau ac ymateb 
i risgiau, ymgysylltu gyda detholiad eang o randdeiliaid i gyflwyno’r 
safbwynt hawliau gwybodaeth. 

7. Byddwn yn gwella’r modd yr ydym yn gweithio, gan esblygu fel ein bod yn 
dal i fod yn sefydliad effeithiol, effeithlon yn cyflawni gwerth am arian. 

yn preswylio yn Wilmslow tra’i fod yn dysgu ym Mhrifysgol Manceinion.) 
Mae’r ystafelloedd wedi eu haddurno gyda gweithiau celf Turing gan enillwyr 
cystadleuaeth ysgolion a drefnwyd gan yr ICO, ac fe gynhaliom Ddarlith 
Alan Turing lwyddiannus iawn ym Manceinion.

Rhaid i mi ddiolch i’n cydweithwyr ar y Bwrdd Rheoli, yn weithredol ac 
anweithredol, am fy helpu i arwain yr ICO trwy flwyddyn arall brysur ond 
boddhaus. Mae cyfeiriad yr ICO heb os wedi ei gryfhau gan ddatblygiad 
Grŵp Arweinyddiaeth ehangach, yn cynnwys 18 o reolwyr uchaf y sefydliad.

Er gwaethaf yr enillion cynhyrchiant a nodwyd gan y Pwyllgor Cyfiawnder, 
mae cyfrifoldebau cynyddol wedi arwain at ehangu’r tîm yn Wilmslow. Rwy’n 
falch iawn fod yr arolwg staff diweddaraf wedi cofnodi gwelliant yn y ffigurau 
ar gyfer ymgysylltu â staff yn yr ICO. Mae’r flwyddyn wedi ychwanegu dwy 
elfen newydd i’r rhestr – effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.

Rwy’n cloi trwy longyfarch a diolch i bawb yn yr ICO sydd wedi gwneud 
hon yn flwyddyn o gyflawniad mawr. Rwy’n hyderus iawn y bydd ein 
rhanddeiliaid, ein partneriaid, a’n cwsmeriaid, o ddarllen yr adroddiad hwn, 
yn cytuno gyda mi.

 

Christopher Graham

Y Comisiynydd Gwybodaeth

10 Mehefin 2013
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Ebrill 2012

Cyhoeddom ganllaw 
newydd i helpu 
unigolion i ddileu 
gwybodaeth bersonol 
yn ddiogel o’u hen 
ddyfeisiadau wedi i 
ymchwiliad gan yr ICO 
ganfod y gallai un o bob 
deg o yriannau ail-law 
a werthwyd ar-lein 
gynnwys gwybodaeth 
bersonol weddilliol.

Mai 2012

Cyhoeddom ymateb i’r 
feto weinidogol parthed 
datgeliad o gofrestr risg 
y GIG.

Mehefin 2012

Croesawom gyhoeddiad 
Bapur Gwyn Data 
Agored Swyddfa’r 
Cabinet, yn cefnogi 
ei gydnabyddiaeth 
o dryloywder a 
gonestrwydd fel 
canolog i weithrediad 
awdurdodau 
cyhoeddus modern. 

Lansiom ein ‘Canllaw 
ymarferol i ddiogelwch 
TG’ newydd, yn cynnig 
canllaw i fusnesau bach 
a chanolig eu maint, 
gan arddangos camau 
clir ac ymarferol i helpu 
gwneud systemau 
TG yn saff a diogel.

Gorffennaf 2012

Cyhoeddom ymateb 
i’r feto weinidogol 
ar benderfyniad yr 
ICO dros gofnodion 
Cabinet Irac.

Cyhoeddom ein 
‘Canllaw Clir i’r 
Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol’ i 
helpu awdurdodau 
cyhoeddus i gael gwell 
dealltwriaeth o sut 
i’w gweithredu.

Cyhoeddom hysbysiad 
gorfodi i Gyngor Dinas 
Southampton, yn 
gorchymyn y cyngor 
i atal cofnodi gofynnol 
o sgyrsiau teithwyr 
a gyrwyr yn nhacsis 
y ddinas.

Cyhoeddom ddatganiad 
yn croesawu cyhoeddi 
craffu ôl-ddeddfwriaeth 
y Pwyllgor Dethol 
Cyfiawnder ar y Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth.

Awst 2012

Llwyddom gyda’n 
herlyniad o berchennog 
bar yn Swydd 
Gaerhirfryn dan y 
Ddeddf Diogelu Data 
i gofrestru defnydd ei 
eiddo o offer camerâu 
cylch cyfyng.

Medi 2012

Cyhoeddom ganllaw 
newydd i gwmnïau yn 
defnyddio darparwyr 
cyfrifiaduron cwmwl.

Adroddom i’r Senedd 
ar ddefnyddio’r feto 
Weinidogol ar ddatgelu 
cofnodion cyfarfodydd 
y Cabinet yn 2003.

Rhoddom dystiolaeth 
i’r Pwyllgor Dethol 
Cyfiawnder ar 
gynigion diogelu data 
arfaethedig yr UE.

Hydref 2012

Cyhoeddom ganllaw 
newydd ar gyfer 
sefydliadau addysg 
uwch ar ddeddfwriaeth 
rhyddid gwybodaeth.

Tynnodd yr Adran 
Addysg ei apêl yn ôl 
yn erbyn hysbysiad 
penderfyniad yr ICO 
a ganfu fod negeseuon 
e-bost a anfonwyd o 
gyfrifon e-bost preifat 
yn amodol i’r Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth 
ac y dylid eu datgelu.

Dathlom ganmlwyddiant 
genedigaeth y datryswr 
codau a gwyddonydd 
cyfrifiadurol, Alan 
Turing, gyda’r ddarlith 
Alan Turing gyntaf yr 
ICO ym Manceinion.

Tachwedd 2012

Lansiom ein ‘cod 
ymarfer anhysbysu’ yn 
darparu cyngor ar arfer 
da i sefydliadau sy’n 
rhannu data dienw.

Cyflwynom ein dwy 
gosb ariannol gyntaf 
dan y Rheoliadau 
Preifatrwydd a 
Chyfathrebu Electronig 
i gyfanswm o £440,000 
i berchnogion cwmni 
marchnata oedd yn 
gyfrifol am filiynau 
o negeseuon testun 
sothach anghyfreithiol.

Rhagfyr 2012

Lansiom ymgynghoriad 
ar ddrafft newydd 
‘Cod ymarfer mynediad 
gwrthrych’; yn helpu 
sefydliadau i ddelio â 
cheisiadau mynediad 
gwrthrych, gan 
gefnogi’r cyhoedd i 
reoli eu gwybodaeth 
bersonol.

Llwyddom i erlyn 
cyflogai banc am 
droseddau dan 
adran 55 y Ddeddf 
Diogelu Data, ble 
mae’n drosedd i 
gaffael, datgelu neu 
werthu data personol 
heb ganiatâd y 
rheolydd data.

Ionawr 2013

Cyflwynom gosb 
ariannol o £250,000 
i’r cwmni adloniant 
Sony Computer 
Entertainment Europe 
Limited, yn dilyn toriad 
difrifol o’r Ddeddf 
Diogelu Data.

Cyhoeddom ein 
hymateb i Adroddiad 
Leveson.

Chwefror 2013

Lansiom brosiect 
newydd wedi ei 
anelu at fewnosod 
hawliau gwybodaeth 
i systemau addysg 
y Deyrnas Unedig.

Mawrth 2013

Croesawom 800 
o ddirprwyon i’n 
cynhadledd Swyddog 
Diogelu Data ym 
Manceinion.

Cyflwynom gosb 
ariannol o £90,000 
i gwmni o Glasgow 
oedd wedi gwneud llif 
o alwadau marchnata 
digroeso i’r cyhoedd.

Cyhoeddom ganllaw 
yn esbonio rhywfaint 
o’r risgiau y mae’n 
rhaid i sefydliadau 
ystyried wrth ganiatáu 
i staff ddefnyddio eu 
ffonau a chyfrifiaduron 
eu hunain i ddibenion 
gwaith, a elwir yn 
gyffredinol yn ‘dod 
â’ch dyfais eich hun’. 
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