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Rhagarweiniad 

Beth yw Deddf Diogelu Data 1998? 

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn gosod rhwymedigaethau ar sefydliadau sy’n 
defnyddio gwybodaeth bersonol ac yn rhoi hawliau penodol i unigolion. 
 
Mae’r Ddeddf yn datgan bod yn rhaid i’r rhai sy’n cofnodi a defnyddio 
gwybodaeth bersonol fod yn agored ynghylch sut y defnyddir y wybodaeth a 
rhaid iddynt ddilyn yr wyth egwyddor ynghylch “trin gwybodaeth yn iawn”. 
 
 

Hysbysu dan Ddeddf Diogelu Data 1998 

Dan y Ddeddf rhaid i bob sefydliad (rheolwr data) sy’n prosesu gwybodaeth 
bersonol (data personol) hysbysu Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, oni bai 
eu bod wedi’u heithrio. Mae methu hysbysu yn drosedd. 
 
Mae’n ofynnol ar reolwyr data i hysbysu’r Comisiynydd Gwybodaeth am fanylion 
arbennig yn ymwneud â’r modd maent yn prosesu gwybodaeth bersonol. Mae’r 
Comisiynydd yn defnyddio’r manylion hyn i wneud cofnod sy’n disgrifio’r 
prosesu 
yn y gofrestr, sydd ar gael i’r cyhoedd yn: www.ico.gov.uk. 
 
Prif bwrpas hysbysu a’r gofrestr gyhoeddus yw hybu agoredrwydd yn y defnydd 
o wybodaeth bersonol. 
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Newidiadau i’r strwythur ffioedd hysbysu 
Ers Mawrth 2000, £35 fu’r ffi i bob rheolwr data ar gyfer hysbysu ac adnewyddu 
cofnod ar y gofrestr bob blwyddyn. O 1 Hydref 2009, oherwydd newidiadau i’r 
gyfraith*, cyflwynir strwythur ffioedd gyda dwy haen. 
 
£35 fydd y ffi o hyd ar gyfer rheolwr data â llai na 250 o staff. Bydd ffi uwch, 
£500, yn daladwy yn achos rheolwyr data mawr. 
 
Mae’r strwythur ffioedd gyda dwy haen wedi’i seilio ar faint a throsiant y 
sefydliad. 
 
Bydd dros 90% o’r holl fusnesau a hysbysir ar hyn o bryd ar Haen 1 a byddant 
yn parhau i dalu ffi o £35. 

 

Y meini prawf 

Mae’r meini prawf a ddefnyddir i bennu a yw rheolwr data yn Haen 1 neu Haen 
2 wedi eu seilio ar a oes ganddynt drosiant o £25.9 miliwn neu fwy ac a oes 
ganddynt 250 neu fwy o staff, ac eithrio pan fo’r rheolwr data yn awdurdod 
cyhoeddus. Bydd awdurdod cyhoeddus gyda 250 neu fwy o staff yn perthyn i 
Haen 2. 
 
Dylai’r cwestiynau canlynol eich galluogi i bennu’n hawdd ym mha haen mae’r 
rheolwr data. 
 

C1.  Oes gan y rheolwr data lai na 250 o weithwyr? 

 OES  Mae’r rheolwr data yn Haen 1. Y ffi daladwy yw £35 
 NA  Ewch i C2 

 

C2.  Ydi’r rheolwr data yn awdurdod cyhoeddus fel a ddiffinnir yn  
Neddf Diogelu Data 1998? 

YDI Mae’r rheolwr data yn Haen 2.   
NA  Ewch i C3 
 

C3.  Oedd gan y rheolwr data drosiant o £25.9 miliwn neu fwy yn ystod eu 
blwyddyn ariannol ddiwethaf? 

OEDD  Mae’r rheolwr data yn Haen 2.  
NA  Mae’r rheolwr data yn Haen 1. 

 
Y ffi daladwy ar gyfer hysbysu ac adnewyddu cofnod ar y gofrestr ar gyfer 
rheolwyr data yn Haen 1 yw £35, ac i’r rhai yn Haen 2 y ffi yw £500. 
YDIA 
 

* Rheoliadau Diogelu Data (Hysbysu a Ffioedd Hysbysu)  
(Diwygiad) 2009, SI 2009/1677 
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Darpariaethau ychwanegol 
Mae rhai sefydliadau a fydd bob amser yn perthyn i Haen 1 ni waeth beth fo 
eu maint a’u trosiant, sef: 

 

1. Elusennau. 

 
Yn y rheoliad newydd ystyr “elusen”: 

� yng nghyd-destun Cymru a Lloegr yw’r ystyr a roddir yn adran 1 Deddf 
Elusennau 2006(a); 

� yng nghyd-destun yr Alban yr ystyr yw corff sydd ar Gofrestr 
Elusennau’r Alban a gynhelir dan adran 3 Deddf Buddsoddiadau Elusen ac 
Ymddiriedolwyr (yr Alban) 2005(a); ac 

� yng nghyd-destun Gogledd Iwerddon yr ystyr yw’r ystyr a roddir yn 
adran 1 Deddf Elusennau, (Gogledd Iwerddon) 2008 (b). 
 

2. Cynlluniau pensiwn galwedigaethol bach 
 

Mae i gynlluniau pensiwn galwedigaethol bach yr ystyr a roddir yn rheoliad 4 
Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol a Phersonol (Ymgynghori gan 
Gyflogwyr a Diwygiadau Amrywiol) 2006. 
 

3. Sefydliadau a fu mewn bodolaeth ers llai na mis. 
 
 

 

Pryd daw’r strwythur ffioedd newydd i rym? 

Hysbysiadau newydd 

Bydd angen i reolwyr data sy’n anfon ffurflen hysbysu newydd at y Comisiynydd 
Gwybodaeth ar neu ar ôl 1 Hydref 2009 asesu’r ffi hysbysu mae gofyn iddynt ei 
thalu. 
 

Adnewyddu 

Bydd gofyn i reolwyr data y mae eu hysbysiadau’n dirwyn i ben ar neu ar ôl 1 
Hydref 2009 asesu’r ffi hysbysu mae gofyn iddynt ei thalu. Rhaid adnewyddu 
hysbysiadau’n flynyddol. 
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Sut medraf dalu? 
Ar hyn o bryd mae swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn cynnig y dulliau canlynol 
i dalu am eich hysbysiad. 

� Siec 

� Debyd uniongyrchol 
 
Byddwn yn parhau i dderbyn y dulliau talu hyn gan reolwyr data sydd yn Haen 1. 
Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau ein system cofrestru presennol ac yn ystod y 
cyfnod trosglwyddo i’r system newydd, ni fedrwn adnewyddu cofnodion 
cofrestr Haen 2 drwy ddebyd uniongyrchol. 
 
 

 

Diffiniadau cyfreithiol 
Mae’r diffiniadau canlynol yn berthnasol i’r rheoliadau ffioedd newydd. 
 

“aelod o staff” sef unrhyw: 

� gyflogai; 

� gweithiwr o fewn yr ystyr a roddir yn adran 296 Deddf Undebau Llafur a 

� Chydberthynas Lafur (Cydgyfnerthu) 1992; 

� deiliad swydd; neu 

� bartner. 
 
Cyfrifir unigolyn sy’n gweithio oriau rhan-amser fel un aelod o staff. 
 
Dylid cyfrif nifer aelodau staff y rheolwr data fel hyn: 
 
(a)  cyfrif, ar gyfer pob mis a gwblhawyd ym mlwyddyn ariannol y rheolwr data, 

y cyfanswm o bobl a fu’n aelodau o staff y rheolwr data yn ystod y mis 
hwnnw; 
 

(b)  adio’r cyfansymiau misol at ei gilydd; a 
 

(c)  rhannu gyda nifer y misoedd ym mlwyddyn ariannol y rheolwr data. 
 

“trosiant”: 

� mewn cysylltiad â chwmni, yr ystyr yw’r un a roddir yn adran 474 Deddf 
Cwmnïau 2006; 
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� mewn cysylltiad â phartneriaeth gydag atebolrwydd cyfyngedig, yr ystyr 
yw’r un a roddir yn adran 474 Deddf Cwmnïau 2006 fel a gymhwysir gan 
reoliad 32 Rheoliadau Partneriaeth gydag Atebolrwydd Cyfyngedig (Cyfrifon 
ac Archwilio) (Cymhwyso Deddf Cwmnïau 2006) 2008; ac 

� mewn cysylltiad ag achosion eraill, yr ystyr yw’r symiau a geir gan y 
rheolwr data drwy ddarparu nwyddau a gwasanaethau sydd yn rhan o 
weithgareddau arferol y rheolwr data, ar ôl tynnu:  
− disgowntiau masnach,  
− treth ar werth, ac  
− unrhyw drethi eraill a seilir ar y symiau a gafwyd yn y dull hwn. 

 
Mae angen i Grwpiau o gwmnïau asesu’r nifer o aelodau o staff a’r trosiant ar 
gyfer pob cwmni gwahanol yn y grŵ p, nid ffigyrau cyffredinol y grŵ p. 
 
“blwyddyn ariannol y rheolwr data” sef – 
 
pan yn gwneud hysbysiad: 

� os bu’r rheolwr data mewn bodolaeth ers llai na 12 mis, y cyfnod y bu 
mewn bodolaeth ar y dyddiad yr anfonir y ffi at y Comisiynydd; neu 

� mewn unrhyw achos arall, blwyddyn ariannol ddiweddaraf y rheolwr data a 
ddaeth i ben cyn y dyddiad yr anfonir y ffi at y Comisiynydd. 

 
pan yn adnewyddu cofnod ar y gofrestr: 

� blwyddyn ariannol ddiweddaraf y rheolwr data a ddaeth i ben cyn y dyddiad 
y daw’r cofnod ar y gofrestr i ben. 

 
Pennir “blwyddyn ariannol”, pan fo rheolwr data wedi bod mewn bodolaeth am 
12 mis neu fwy: 

� mewn cysylltiad â chwmni, yn unol ag adran 390 Deddf Cwmnïau 2006; 

� mewn cysylltiad â phartneriaeth gydag atebolrwydd cyfyngedig, yn 
unol ag adran 390 Deddf Cwmnïau 2006 fel a gymhwysir gan reoliad 7 
Rheoliadau Partneriaeth gydag Atebolrwydd Cyfyngedig (Cyfrifon ac 
Archwilio) (Cymhwyso Deddf Cwmnïau 2006) 2008; ac 

 
mewn cysylltiad ag unrhyw achos arall, yr ystyr yw’r cyfnod, sy’n cynnwys 12 
mis yn olynol, a ddefnyddir gan y rheolwr data i bennu ei incwm a’i wariant. 
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“awdurdod cyhoeddus” sef: 
awdurdod cyhoeddus fel a ddiffinnir gan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000 neu awdurdod cyhoeddus yn yr Alban fel a ddiffinnir gan Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth (Yr Alban) 2002. 

 
Mae’r rhan fwyaf o’r sefydliadau a gynhwysir dan ddarpariaethau rhyddid 
gwybodaeth wedi eu rhestru yn Atodlen 1 y naill Ddeddf a’r llall. Rhestrir rhai 
yn ôl enw (e.e ‘Tŷ’r Cyffredin’), a rhestrir eraill gyda disgrifiad (e.e. ‘unrhyw 
adran o’r llywodraeth’). 
 
Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn cynnwys, fel awdurdodau cyhoeddus: 

� cyffredinol (llywodraeth ganolog); 

� llywodraeth leol; 

� y Gwasanaeth Iechyd Gwladol; 

� ysgolion a gynhelir a sefydliadau addysg eraill; 

� yr heddlu; 

� cyrff a swyddfeydd cyhoeddus eraill: Cymru a Lloegr; a 

� chyrff a swyddfeydd cyhoeddus eraill: Gogledd Iwerddon. 
 
Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth (Yr Alban) 2002 yn cynnwys, fel awdurdodau 
cyhoeddus: 

� gweinidogion, y Senedd; 

� deiliaid swyddi diweinidogaethol yng Ngweinyddiaeth yr Alban; 

� llywodraeth leol; 

� y Gwasanaeth Iechyd Gwladol; 

� sefydliadau addysg; 

� yr heddlu; ac 

� eraill. 
 
Mae copïau o’r ddwy Ddeddf i’w cael ar wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector 
Cyhoeddus (www.opsi.gov.uk). 
 
Yn achos rheolwyr data yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, gellir cael 
mwy o wybodaeth am a yw’r rheolwr data yn cael ei ystyried fel awdurdod 
cyhoeddus neu beidio yn: 

� www.ico.gov.uk 
 
ac yn achos rheolwyr data yn yr Alban yn: 

� www.itspublicknowledge.info 
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Eisiau gwybod mwy…? 

Pam nad yw’r ffi wedi codi yn achos pob rheolwr data? 

Nid yw’r strwythur ffioedd presennol yn adlewyrchu lefel y gweithgarwch 
rheoleiddio a allai fod yn ofynnol dan Ddeddf Diogelu Data 1998 yn achos 
rheolwyr data (busnesau) o wahanol faint. Gyda’r strwythur ffioedd gwastad 
mae busnesau bychain ac unigol yn talu’r un ffi â sefydliadau mawr sy’n 
prosesu’n rheolaidd wybodaeth bersonol sensitif miliynau o ddinasyddion. Bydd 
strwythur ffioedd haenog yn well adlewyrchiad o’r gost debygol i’r ICO o 
reoleiddio rheolwyr data o wahanol feintiau a bydd yn trin yr anghydbwysedd 
yn y trefniadau presennol ar gyfer ffioedd. 
 
Nododd Adroddiad Pwyllgor Cyfiawnder Tŷ’r Cyffredin ‘Diogelu Data Preifat’, a 
gyhoeddwyd ar 3 Ionawr 2008 ei fod yn anomaledd fod yr un ffi gofrestru 
sylfaenol o £35 yn cael ei thalu gan reolwyr data ni waeth beth fo eu maint. Ym 
marn y Pwyllgor ‘byddai cyfradd haenog yn fwy priodol, yn fwy tebygol o 
adlewyrchu’r costau go iawn, ac yn fwy addas o ran cynnig incwm digonol ar 
gyfer plismona rheoli data’. 
 

A gynhaliwyd ymarferiad ymgynghori ynghylch  
newid y ffi? 

Do. Rhwng 17 Gorffennaf a 27 Awst 2008, cynhaliodd y Weinyddiaeth dros 
Gyfiawnder ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynnig hwn a chynigion eraill i 
ddiwygio’r gyfundrefn diogelu data yn y DU. Yn ychwanegol at yr 
ymgynghoriad, cynhaliodd y Weinyddiaeth ddigwyddiad ar 28 Awst 2008, lle bu 
trafod ar y newid arfaethedig i’r strwythur ffioedd ar gyfer hysbysu o strwythur 
gwastad i strwythur haenog. Roedd mwyafrif mawr yr ymatebwyr i’r 
ymgynghoriad a’r rhai oedd yn bresennol yn y digwyddiad ar gyfer rhanddeiliaid 
o blaid strwythur ffioedd haenog ar gyfer hysbysu. Cytunodd mwyafrif o’r 
ymatebwyr nad yw’r strwythur ffioedd gwastad presennol yn briodol bellach ac 
y byddai strwythur haenog yn sicrhau mwy o gydraddoldeb rhwng rheolwyr 
data. 
 

Pam bod gofyn i sefydliadau ‘mawr’ dalu ffi hysbysu 
uwch? 

Mae’r ffi uwch sy’n daladwy gan sefydliadau mawr yn uniongyrchol gymesur â’r 
lefel o adnoddau a fuddsoddir gan yr ICO mewn rheoleiddio sefydliadau mawr. 
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Beth mae rheolwyr data’n ei gael am y ffi hysbysu? 

Mae’r ffi hysbysu’n talu am waith diogelu data Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth. Nid yw hysbysu ond rhan o waith y swyddfa hon. Mae’r 
Comisiynydd yn gyfrifol am amrediad eang o weithgareddau mewn cysylltiad 
â diogelu data sydd yn cynnwys hybu arferion da, asesu cwynion, darparu 
gwybodaeth i unigolion a sefydliadau, a chymryd camau priodol pan dorrir y 
gyfraith. Ceir gwybodaeth bellach yn www.ico.gov.uk. 
 

Beth ddylwn i wneud os bydd fy nghofnod ar y gofrestr wedi 
dirwyn i ben ac os na fyddaf wedi adnewyddu cyn 1 Hydref 
2009? 

Bydd gofyn i chi asesu’r ffi hysbysu daladwy. Nid yw’r strwythur ffioedd 
gwastad yn berthnasol bellach. 
 
 
 

Cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998 
Rhaid i reolwyr data gydymffurfio â darpariaethau Deddf 1998 hyd yn oed os 
byddant  wedi eu heithrio rhag hysbysu. 
 
Mae wyth egwyddor diogelu data. Yn gryno, maent yn mynnu bod y data: 
 

1. yn cael ei brosesu’n deg ac yn gyfreithlon; 

2. yn cael ei brosesu i ddibenion cyfyngedig; 

3. yn ddigonol, yn berthnasol ac nid yn ormodol; 

4. yn gywir; 

5. nad yw’n cael ei gadw am yn hirach nad sydd angen; 

6. yn cael ei brosesu’n unol â hawliau’r gwrthrych y data; 

7. yn ddiogel; ac 

8. nad yw’n cael ei drosglwyddo i wledydd tu allan i Ardal Economaidd 
Ewrop heb ei ddiogelu’n ddigonol. 
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Rhestr wirio diogelu data 
Nid yw hyn yn rhan o’r broses hysbysu ond bydd y rhestr wirio fer hon yn eich 
helpu i gydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data. Nid yw medru ateb pob cwestiwn 
yn y cadarnhaol yn gwarantu eich bod yn cydymffurfio, ac mae’n bosibl y bydd 
angen rhagor o gyngor arnoch gyda meysydd penodol, ond dylai olygu eich bod 
yn mynd i’r cyfeiriad cywir. 
 

 YDW  NAC YDW  Ydw i angen y wybodaeth hon am unigolyn mewn 
gwirionedd? 

 YDW  NAC YDW  Ydw i’n gwybod i beth y byddaf yn ei defnyddio? 

 YDYNT  NAC YDYNT  Ydi’r bobl y mae eu gwybodaeth gennyf yn gwybod ei bod 
gennyf, ac a ydynt yn debygol o ddeall ar gyfer beth y bydd 
yn cael ei defnyddio? 

 BYDDENT  NA FYDDENT  Os gofynnir imi drosglwyddo gwybodaeth bersonol, a 
fyddai’r bobl y mae gennyf wybodaeth amdanynt yn disgwyl 
imi wneud hynny?' 

 YDW  NAC YDW  A wyf yn fodlon bod y wybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel 
pa un a yw ar bapur neu ar gyfrifiadur? Beth am fy ngwefan? 
A yw’n ddiogel? 

 YDI  NAC YDI A  yw mynediad i wybodaeth bersonol wedi’i gyfyngu i’r rhai 
sydd ag angen gwirioneddol i’w chael? 

 YDW  NAC YDW  A wyf yn sicr bod y wybodaeth bersonol yn gywir ac wedi’i 
diweddaru? 

 BYDDAF  NA FYDDAF  A fyddaf yn dileu neu’n dinistrio gwybodaeth bersonol ar 
unwaith pan nad oes ei hangen arnaf bellach? 

 YDW  NAC YDW  Ydw i wedi hyfforddi fy staff o ran eu dyletswyddau a’u 
cyfrifoldebau dan y Ddeddf Diogelu Data, ac a ydynt yn eu 
cyflawni? 

 YDW  NAC YDW  Ydw i angen hysbysu’r Comisiynydd Gwybodaeth, ac os 
felly a yw fy hysbysiad wedi’i ddiweddaru? 

 

I helpu i bennu pa mor dda rydych yn cydymffurfio â’r egwyddorion diogelu data, 
darllenwch y ‘Llawlyfr archwilio diogelu data’ os gwelwch yn dda yn: www.ico.gov.uk. 
 

Y wybodaeth rydych ei hangen pan fyddwch ei hangen 

Gall ein gwasanaeth e-newyddlen di-dâl roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am 
ddatblygiadau cyfredol a bydd e-rybuddion yn caniatáu i chi ddewis meysydd o ddiddordeb 
a derbyn newyddion am ychwanegiadau i’r wefan. I danysgrifio i’r gwasanaethau di-dâl hyn 
ewch os gwelwch yn dda i www.ico.gov.uk. 
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Cysylltu â ni 

Os hoffech gysylltu â ni ffoniwch 0303 123 1113 

mail@ico.gsi.gov.uk  ico.gov.uk 

Information Commissioner’s office, Wycliffe House, 
Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF 
 


