
Diogelu Data 

Llawlyfr Hysbysu 
 

 
 
 
 

Arweiniad 
llawn i  
hysbysu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



Rhagarweiniad 
 
 

Mae’r llawlyfr hwn yn cynnwys arweiniad y Comisiynydd Gwybodaeth ar 
hysbysu dan Ddeddf Gwarchod Data 1998. Mae hysbysu yn ofyniad statudol. 
 
Hysbysu yw’r broses a ddefnyddir gan reolwr data i roi gwybod i’r Comisiynydd am 
fanylion penodol am y modd y prosesir data personol gan y rheolwr data hwnnw. 
Defnyddir y manylion hynny gan y Comisiynydd i wneud cofnod sydd yn disgrifio’r 
prosesu ar gofrestr sydd ar gael i’r cyhoedd ei gweld (www.ico.gov.uk). 
 
Prif bwrpas cael dull hysbysu a chadw cofrestr gyhoeddus yw tryloywder ac 
agoredrwydd.  Un o egwyddorion sylfaenol gwarchod data yw y dylai’r cyhoedd 
wybod neu fedru cael gwybod pwy sydd yn prosesu data personol a gwybodaeth 
arall am y prosesu, megis i ba bwrpasau y gwneir y prosesu hwnnw. Er mwyn 
bodloni’r egwyddor hon, mae Deddf Gwarchod Data 1998 yn gosod 
rhwymedigaethau ar reolwyr data.  
 
Mae hysbysu, felly, yn hyrwyddo buddiannau rheolwyr data trwy ddarparu 
mecanwaith y gallant ei ddefnyddio i roi cyhoeddusrwydd am eu gweithgareddau 
prosesu ac mae hefyd yn hyrwyddo buddiannau unigolion trwy eu cynorthwyo i 
ddeall sut y mae data personol yn cael ei brosesu gan reolwyr data.  
 
Fodd bynnag, ni fwriedir i’r gofrestr gynnwys gwybodaeth fanwl iawn am y modd y 
mae rheolwr data’n prosesu data - ni fyddai hynny’n ymarferol. Y nod yw cadw’r 
cynnwys ar lefel gyffredinol, gyda digon o fanylion i roi darlun cyffredinol o’r 
prosesu. Dim ond ar gyfer bodloni gofynion statudol penodol, neu mewn achosion lle 
bo sensitifrwydd arbennig, y mae angen mwy o fanylion.  
 
Rydym wedi llunio’r cynllun hysbysu yn unol â’r amcanion hyn ac rydym wedi ceisio  
cyfyngu ar y manylion a’r broses i’r isafbwynt sy’n gyson â’r gofynion statudol. 
Gofynnwn i reolwyr data gadw hyn mewn cof wrth ddarparu gwybodaeth ar gyfer  
hysbysu, a gofynnwn iddynt beidio â rhoi manylion diangen na gwneud newidiadau 
diangen. 
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Cynnwys 
 

Rhagarweiniad 
 

Adran 1  Cwestiynau ac atebion cyffredin: 

 
1.1 Beth yw hysbysu? 

1.2 Pam bod angen i mi hysbysu? 

1.3  Sut mae cael gwybod os ydw i’n eithriedig? 

1.4  Oes rhaid i hysbysu gynnwys y cofnodion llaw sydd o fewn sgôp y Ddeddf? 

1.5  Sut mae hysbysu? 

1.6  Pam yr anfonwyd ataf ddisgrifiad drafft o’r modd rwyf yn prosesu data 

personol? 

1.7  Beth ddylwn i ei wneud os yw’r disgrifiad drafft o’r modd rwyf yn prosesu yn 

anghywir neu’n anghyflawn? 

1.8  Beth yw’r ffi hysbysu? 

1.9  Oes rhaid i mi adnewyddu fy hysbysiad? 

1.10  Beth ddylwn i ei wneud os oes newid i ryw ran o’m cofnod ar y gofrestr yn 

ystod y cyfnod hysbysu un-flwyddyn? 

1.11  A allaf gael mwy nag un cofnod ar y gofrestr? 

1.12  Sut mae cael gwybod ystyron rhai o’r termau yn y llawlyfr hwn? 

 

Adran 2   Cylchred bywyd yr Hysbysiad 

 
2.1  Sut i wneud cais i hysbysu 

2.2  Beth sy’n digwydd nesaf? 

2.3  Diweddaru eich cofnod ar y gofrestr 

2.4  Adnewyddu eich cofnod ar y gofrestr 

2.5  Dileu eich cofnod ar y gofrestr 

2.6  Newid endid cyfreithiol 

2.7  Ad-daliadau 

2.8  Cyhoeddi’r gofrestr 
 

Adran 3  Llenwi’r ffurflen hysbysu 

 
Rhagarweiniad 
 
Rhan 1 
 
3.1.1 Enw’r rheolwr data 

3.1.2 Cyfeiriad y rheolwr data 

3.1.3 Rhif cofrestru’r cwmni 

3.1.4 Manylion cysylltu 

3.1.5 Disgrifiad o’r modd y prosesir data personol 
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3.1.6 Ychwanegu pwrpas newydd i Ran 1 eich ffurflen hysbysu 

3.1.7 Newid y manylion drafft ar Ran 1 eich ffurflen 

3.1.8 Pwrpasau 

3.1.9 Gwrthrychau data 

3.1.10 Dosbarthiadau data 

3.1.11 Derbynwyr 

3.1.12 Trosglwyddo data personol 

 
Ffurflen Rhan 2 
 
3.2.1 Datganiad diogelwch 

3.2.2 Enwau masnachu 

3.2.3 Datganiad o brosesu eithriedig 

3.2.4 Hysbysu gwirfoddol 

3.2.5 Manylion cynrychiolwyr 

3.2.6 Ffioedd 

3.2.7 Datganiad 

3.3 Llenwi’r ffurflen hysbysu ar y Rhyngrwyd 

 

Adran 4 Eithriadau rhag hysbysu 

 

Adran 5 Rhestr termau 

 

Adran 6  Atodiadau 

 
6.1   Eithriadau rhag hysbysu 

6.2   Ffurflen newidiadau 

6.3   Ffurflen bwrpasau 

6.4    Cais am ffurflen hysbysu
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Adran 1  Cwestiynau ac atebion cyffredin 
 
 
 

1.1 Beth yw hysbysu? 

Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth yn cadw cofrestr gyhoeddus o reolwyr data. 
Mae pob cofnod ar y gofrestr yn cynnwys enw a chyfeiriad y rheolwr data a 
disgrifiad cyffredinol o’r modd y prosesir data personol gan reolwr data. Gall 
unigolion weld y gofrestr i gael gwybod ym mha fodd y prosesir data 
personol gan reolwr data penodol. Hysbysu yw’r broses a ddefnyddir i 
ychwanegu manylion y rheolwr data at y gofrestr. 

 

1.2  Pam bod angen i mi hysbysu? 
 

Mae Deddf Gwarchod Data 1998 yn mynnu bod pob rheolwr data sydd yn 
prosesu data personol yn hysbysu oni bai ei fod yn eithriedig. Mae methu 
hysbysu yn drosedd.  

 

1.3 Sut mae cael gwybod os ydw i’n eithriedig? 
 

Rydym wedi cynhyrchu arweiniad hunanasesol i eithrio rhag hysbysu. Fe 
welwch ef yn Adran 6.1 y llawlyfr hwn. 

 

1.4  Oes rhaid i hysbysu gynnwys y cofnodion llaw sydd o fewn 
sgôp y Ddeddf? 

 
Na, ond fe gewch ddewis eu cynnwys o’ch gwirfodd. Fe gewch ragor o 
fanylion am gofnodion llaw yn ein cyhoeddiad Tha Data Protection Act 1998 
An Introduction. 

 

1.5  Sut mae hysbysu? 
 
 Mae tair ffordd hawdd o hysbysu: 
 

 Dros y rhyngrwyd – f e ellwch lenwi’r ffurflen hysbysu ar-lein, ei 
hargraffu ac anfon y ffurflen atom ni. 
 

 Trwy lenwi’r daflen Cais am Ffurflen Hysbysu (gweler 6.4). Dylid 
ei ffacsio neu ei phostio i ni er sylw’r Adran Hysbysu – (Ceisiadau i 
Hysbysu).  Neu gellir ebostio’r wybodaeth atom. Yn anfonir y 
ffurflenni hysbysu atoch i gymryd y cam nesaf. 
 

 Dros y ffôn – fe ellwch ffonio’r llinell gymorth hysbysu ac fe anfonwn 
ffurflen hysbysu ddrafft atoch ar sail y wybodaeth y gofynnir i chi amdani 
dros y ffôn. 

 
Mae ein manylion cysylltu i gyd ar glawr cefn y llawlyfr hwn.  

 

1.6  Pam yr anfonwyd ataf ddisgrifiad drafft o’r modd rwyf yn 
prosesu data personol? 

 
Mae’n rhaid i reolwyr data ddisgrifio’r modd maent yn prosesu data 
personol. I’ch helpu, rydym wedi llunio disgrifiadau drafft o ddulliau prosesu 
ar gyfer gwahanol fathau o fusnes. Mae’r disgrifiad yn cynnwys y pwrpasau, 
y gwrthrychau data cysylltiedig, y dosbarthiadau a’r derbynwyr sydd yn 
fwyaf tebygol o fod yn briodol i fusnes penodol. 
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1.7  Beth ddylwn i ei wneud os yw’r disgrifiad drafft o’r modd 

rwyf yn prosesu yn anghywir neu’n anghyflawn? 
 

Mae tudalen olaf ffurflen Rhan 1 yn egluro sut i newid manylion drafft. Fe 
welwch y wybodaeth hon yn Adran 3 y llawlyfr hwn hefyd. 

 

1.8  Beth yw’r ffi hysbysu? 
 

Ar 1 Hydref 2009, strwythur ffioedd dwy haen cyflwyno. Mae’r strwythur 
ffioedd gyda dwy haen wedi’i seilio ar faint a throsiant y sefydliad.  
 
£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. 
 
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. 
 
Mae rhai sefydliadau fydd bob amser yn perthyn i Haen 1, dylech ddarllen y 
daflen 'Newid ffioedd hysbysu – Beth mae angen i chi wybod'  i gael y 
manylion llawn. 
 

 

1.9  Oes rhaid i mi adnewyddu fy hysbysiad? 
 

Oes. Y cyfnod hydbysu yw blwyddyn. Rhoddir gwybod i chi am unrhyw newid 
i’r ffi pan ddechreuwch y broses hysbysu. Byddwn yn ysgrifennu atoch cyn y 
dyddiad y daw eich cofnod ar y gofrestr i ben. 

 

1.10  Beth ddylwn i ei wneud os oes newid i ryw ran o’m 
cofnod ar y gofrestr yn ystod y cyfnod hysbysu un-
flwyddyn? 

 
Rhaid i chi ysgrifennu atom i roi gwybod am unrhyw newidiadau cyn gynted â 
phosibl ac o fewn 28 diwrnod yn bendant. Mae methu diweddaru cofnod ar y 
gofrestr yn drosedd. 

 

1.11  A allaf gael mwy nag un cofnod ar y gofrestr? 
 

 Na. Dim ond unwaith y gall rheolwr data hysbysu. 
 

1.12  Sut mae cael gwybod ystyron rhai o’r termau yn y llawlyfr 
hwn? 

 

 Mae rhestr termau yn Adran 5. 
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Adran 2   Cylchred bywyd yr Hysbysiad  
 
Rhaid i bob rheolwr data hysbysu oni bai ei fod yn eithriedig (gweler Adran 4). 
 

2.1  Sut i wneud cais i hysbysu 
 Mae tair ffordd o wneud cais i hysbysu ar hyn o bryd. 
 
 Dros y rhyngrwyd  

Fe ellwch lenwi’r ffurflen hysbysu ar-lein, ei hargraffu ac anfon y ffurflen 
atom ni gyda’r ffi hysbysu neu eich cyfarwyddiadau debyd uniongyrchol. 
 
Cais am Ffurflen Hysbysu  
Gallwch lenwi’r daflen Cais am Ffurflen Hysbysu (adran 6.4).  Dylid ei ffacsio 
neu ei phostio atom i sylw’r Adran Hysbysu – (Ceisiadau Hysbysu). 

 
 Dros y ffôn 

Gallwch ffonio’r llinell gymorth hysbysu. Fe ofynnwn i chi roi eich enw, 
cyfeiriad a manylion cysylltu ac i nodi natur eich busnes. Os gofynnwch am 
ffurflen gais dros y ffôn neu drwy’r opsiwn Cais am Ffurflen Hysbysu, anfonir 
atoch ffurflen a fydd wedi’i llenwi’n rhannol, yn seiliedig ar natur eich 
busnes. Pan dderbyniwch y ffurflen bydd angen i chi wirio’r manylion yn y 
ffurflen Rhan 1, llenwi’r adrannau perthnasol yn ffurflen Rhan 2 a dychwelyd 
y ddwy ffurflen atom ni gyda’r ffi hysbysu neu eich cyfarwyddyd debyd 
uniongyrchol.  

 

Mae ein manylion cysylltu ar gefn y llawlyfr hwn. 
 

2.2  Beth sy’n digwydd nesaf? 
Byddwn yn gwirio eich ffurflen i sicrhau bod yr holl wybodaeth berthnasol 
wedi ei chynnwys. Yna byddwn yn ysgrifennu atoch i gadarnhau ein bod wedi 
derbyn eich ffurflen. Os bydd problem byddwn yn cysylltu â chi. 

 
Bydd eich cyfnod hysbysu un-flwyddyn yn dechrau ar y diwrnod rydym yn 
derbyn ffurflen sydd wedi ei llenwi’n iawn. Os anfonwch eich ffurflen drwy 
bost ‘Registered’  neu ‘Recorded Delivery’ bydd eich cyfnod hysbysu yn 
dechrau y diwrnod ar ôl iddi gael ei phostio.  

 
Pan fydd eich hysbysiad wedi ei ychwanegu at y gofrestr, fe ysgrifennwn 
atoch unwaith eto gan anfon copi o’ch cofnod ar y gofrestr. 

 
Fe roddwn rif diogelwch i chi. Rhaid i chi nodi’r rhif hwn bob tro y byddwch 
yn cysylltu â ni ynghylch eich cofnod ar y gofrestr. 

 

2.3  Diweddaru eich cofnod ar y gofrestr 
 Unwaith y byddwch wedi hysbysu, rhaid i chi ddiweddaru’ch cofnod pan fo 
 angen. 
 

Pan fydd unrhyw ran o’ch cofnod yn anghywir neu’n anghyflawn, rhaid i chi 
roi gwybod i ni. Rhaid gwneud hyn cyn gynted ag sy’n ymarferol ac yn 
bendant o fewn 28 diwrnod o’r dyddiad y daeth eich cofnod yn anghywir 
neu’n anghyflawn. Mae methu gwneud hyn yn drosedd.  

 
Rhaid i chi roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau mewn ysgrifen gan nodi 
eich rhif diogelwch. Ni chewch ofyn am newid dros y ffôn. Mae’r naill ar 
gyfer ychwanegu pwrpas at eich hysbysiad a’r llall ar gyfer gwneud unrhyw 
newidiadau eraill i’ch hysbysiad. Mae copïau yn Adran 6.2 a 6.3 y llawlyfr 
hwn. Maent ar gael ar y rhyngrwyd hefyd. Fe ysgrifennwn atoch pan fydd y 
newid wedi ei weithredu ac fe anfonwn gopi o’r cofnod diwygiedig atoch. 
Nid oes tâl am wneud newidiadau. 
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Gweler hefyd 2.6 sydd yn egluro’r sefyllfa os bydd newid yn endid cyfreithiol 
y rheolwr data. 

 

2.4  Adnewyddu  eich cofnod ar y gofrestr 
Y cyfnod hysbysu yw blwyddyn o’r diwrnod rydym yn derbyn gennych ffurflen 
hysbysu sydd wedi ei llenwi’n iawn. Yna bydd eich cofnod yn dirwyn i ben 
oni fydd yn cael ei adnewyddu. Cyn y dyddiad y daw i ben, byddwn yn 
ysgrifennu atoch i egluro’r drefn ar gyfer parhau gyda’ch cofnod ar y 
gofrestr.  
 

Mae’n bwysig iawn ein bod yn derbyn y ffi adnewyddu cyn y dyddiad y daw’r 
cofnod i ben. Nid yw’n bosibl adnewyddu cofnod sydd wedi dod i ben. Dan yr 
amgylchiadau hyn rhaid i’r rheolwr data wneud cais newydd i hysbysu 
(gweler 2.1). 
 

Adeg adnewyddu, gofynnwn i chi a fu unrhyw newidiadau i fanylion enw a 
chyfeiriad y rheolwr data neu i’r manylion cysylltu. 

 

Anfonir llythyr atoch i gadarnhau bod eich cofnod wedi’i adnewyddu yn 
ogystal â gwybodaeth am y dyddiad newydd y daw eich cofnod i ben. 
 

2.5  Dileu eich cofnod ar y gofrestr 
Os bydd hysbysu yn peidio â bod yn angenrheidiol ar unrhyw adeg yn ystod y 
cyfnod hysbysu, dylech ysgrifennu atom gan gynnwys y manylion llawn a’ch 
rhif diogelwch ac fe fyddwn yn dileu eich cofnod o’r gofrestr. Fe ysgrifennwn 
atoch i gadarnhau bod y cofnod wedi ei ddileu. Os byddwch wedi talu drwy 
ddebyd uniongyrchol bydd angen i chi ddiddymu’r gorchymyn debyd 
uniongyrchol ar gyfer y dyfodol. 

 

2.6  Newid endid cyfreithiol 
Ni ellwch drosglwyddo cofnod ar y gofrestr o’r naill reolwr data i’r llall. Os 
bydd newid yn endid cyfreithiol y rheolwr data rhaid gwneud cofnod newydd 
ar y gofrestr. Dyma enghreifftiau o newid endid cyfreithiol – pan fo 
masnachwr unigol yn troi’r bartneriaeth neu pan fo partneriaeth yn troi’n 
gwmni cyfyngedig. Yn yr achosion hyn, dylech ffonio’r llinell gymorth 
hysbysu i gychwyn y broses o hysbysu. 

 

2.7  Ad-daliadau 
Nid oes sail statudol ar gyfer ad-dalu ffi hysbysu (nac yn gyfan gwbl nac yn 
rhannol) unwaith y bydd wedi ei thalu. Gall y Comisiynydd wneud ad-daliad 
mewn achosion eithriadol. Fe gewch fanylion y polisi ad-dalu drwy wneud 
cais i’r Rheolwr Hysbysu. 

 
2.8  Cyhoeddi’r gofrestr 
 

Cyhoeddir y Gofrestr Gwarchod Data ar y rhyngrwyd ac fe gewch hi ar 
www.ico.gov.uk 
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Adran 3  Llenwi’r ffurflen hysbysu  
 

Rhagarweiniad 
 
Mae dwy ran i’r ffurflen hysbysu. 
 

Ffurflen Rhan 1 (adrannau 3.1.1-3.1.12) 
 
Mae Rhan 1 yn cynnwys adrannau ar gyfer: 
 

 Enw a chyfeiriad y rheolwr data 

 Rhif cofrestru’r cwmni (opsiynol) 

 Manylion cysylltu 

 Disgrifiad cyffredinol o’r modd y prosesir data personol gan y rheolwr data. 
 -  y pwrpasau y prosesir y data personol ar eu cyfer, ee casglu dyledion neu 
  ymchwil 
 -  disgrifiad o’r gwrthrychau data  y cedwir data ar eu cyfer, ee gweithwyr 
  neu gleifion 
 -  disgrifiad o’r dosbarthiadau data , ee manylion cyflogaeth, manylion 
   ariannol 
 -  rhestr o dderbynwyr  y data, ee Cyllid Gwladol, banciau 
 -  gwybodaeth am drosglwyddo data y tu allan i’r Ardal Economaidd  
  Ewropeaidd (AEE). 

 

Ffurflen Rhan 2 (adrannau 3.2.1-3.2.7) 
 
Mae Rhan 2 yn cynnwys adrannau ar gyfer: 
 
 1. Datganiad diogelwch 

 2. Enwau masnachu 

 3. Datgaiad o brosesu eithriedig 

 4. Hysbysu gwirfoddol 

 5. Enw a chyfeiriad cynrychiolydd 

 6. Ffioedd 

 7. Datganiad 

 
Mae Rhannau 1 a 2 y ffurflen hysbysu yn cynnwys nifer o gyfeiriadau at yr arweiniad 
a geir yn adrannau dilynol y llawlyfr hwn. 
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Ffurflen Rhan 1 
 
 

3.1.1  Enw’r rheolwr data 
 

Rhaid i’r enw a rowch fod yn deitl cyfreithiol cywir yr unigolyn neu’r 
corff. Rhoddir enghreifftiau isod. 
 
Masnachwr unigol 
-  Rhowch enw llawn yr unigolyn, ee Anna Katherine Smith 
 
Partneriaeth  
-  Rhowch enw masnachu’r cwmni. ee Buttersfield & Co (nid oes raid i chi 
 roi enw’r partneriaid) 
 
Cwmnïau cyfyngedig neu gwmnïau cyhoeddus cyfyngedig 
-  Rhowch enw llawn y cwmni, ee ABC Cyf – nid eich enw masnachu. 
 
Grwpiau o gwmnïau 
-  Ni all grwpiau o gwmnïau anfon hysbysiad unigol. Rhaid i bob cwmni 
 unigol sydd yn rheolwr data anfon hysbysiad.  
 
Ysgolion 
-  Rhowch enw’r ysgol, ee Ysgol Hazeldown. 
 
Eraill, ee cyrff gwirfoddol 
-  Rhowch yr enw sydd yn hysbys i’r cyhoedd 

 
 

3.1.2  Cyfeiriad y rheolwr data 
 

Os ydych yn gwmni cyfyngedig, rhaid i chi roi cyfeiriad eich swyddfa 
gofrestredig. Ym mhob achos arall, rhaid i chi roi cyfeiriad eich prif fan 
busnes. Os nad oes man busnes (ee yn achos corff gwirfoddol lleol 
bychan) dylech roi cyfeiriad y swyddog sydd wedi llenwi’r ffurflen. 
 
Dylid newid y manylion hyn (os oes angen) ar Ffurflen Rhan 1 ei hun. 

 
 

3.1.3  Rhif cofrestru’r cwmni 
 

Os ydych yn gwmni cyfyngedig neu’n gwmni cyhoeddus cyfyngedig, fe 
anogwn chi i roi rhif cofrestru eich cwmni fel modd unigryw o adnabod y 
cwmni. Fodd bynnag, nid oes rhaid i chi ei roi. 

 
 

3.1.4 Manylion cysylltu 
 

Gellwch roi enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffacs a chyfeiriad e-bost. 
Byddwn yn defnyddio’r manylion hyn ar bob gohebiaeth gysylltiedig â’r 
hysbysiad. Ni chynhwysir y manylion hyn ar y gofrestr gyhoeddus. Dylid 
newid y manylion hyn (os oes angen) ar Ffurflen Rhan 1 ei hun. 
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Pwrpas Enghreifftiol 

 

Darparu gwasanaethau a chyngor ariannol 
 

Gwrthrychau data:  Cwsmeriaid a chleientiaid 

 Achwynwyr, gohebwyr ac ymholwyr 

 Ymgynghorwyr ac arbenigwyr proffesiynol eraill 
 

Dosbarthiadau data:  Manylion personol 

 Teulu, ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol 

 Manylion cyflogaeth 

 Manylion ariannol 

 Nwyddau a gwasanaethau a ddarparir 
 

Derbynwyr:   Gwrthrychau data eu hunain 

 Perthnasau, gwarchodwyr neu bersonau eraill sy’n 
gysylltiedig â’r gwrthrych data  

 Partneriaid busnes ac ymgynghorwyr proffesiynol 
eraill 

 Ymgynghorwyr a chyrff ariannol  

 Ombwdsmyn ac awdurdodau rheoleiddio 
 

Trosglwyddo:  Dim y tu allan i’r AEE 

3.1.5  Disgrifiad o’r modd y prosesir data personol 
 

Rhaid i bob hysbysiad gynnwys disgrifiad cyffredinol o’r modd y prosesir 
data personol. Ar y gofrestr mae’r disgrifiad hwn wedi ei strwythuro trwy 
gyfeirio at bwrpasau (h.y. rhesymau dros) prosesu data.  

 

Os ydych wedi derbyn ffurflen hysbysu gennym ni bydd Rhan 1 wedi ei 
llenwi ymlaen llaw gyda phwrpasau drafft a grewyd gennym ni ac sydd yn 
debygol o fod yn briodol i natur eich busnes. Ceir enghraifft isod.  
 

Rhaid i chi wirio’r manylion hyn er mwyn sicrhau eu bod yn ddisgrifiad 
cywir o’ch prosesu. 
 

Mae’n bosibl y bydd angen i chi newid y manylion drafft mewn un o ddwy 
ffordd.  
 
 Mae’n bosibl y bydd angen i chi ychwanegu pwrpas sydd heb ei 

gynnwys yn eich manylion drafft (gweler adran 3.1.6). 
 

 Mae’n bosibl y bydd angen i chi newid rhan o’r manylion drafft ar 
ffurflen Rhan 1 (gweler adran 3.1.7) 
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3.1.6  Ychwanegu pwrpas newydd i Ran 1 eich ffurflen 
 hysbysu 
 

Yn Adran 6.3 fe welwch Ffurflen Bwrpasau ddatodadwy. Os hoffech 
ychwanegu mwy nag un pwrpas bydd angen i chi lungopïo’r ffurflen. Neu 
mae templad y ffurflen bwrpasau i’w gael ar y rhyngrwyd. Rhaid llenwi 
ffurflen bwrpasau gyfan ar gyfer pob pwrpas newydd rydych chi eisiau ei 
ychwanegu. Dim ond unwaith y cewch ddefnyddio teitl pwrpas. Fe all y 
Comisiynydd ganiatáu defnyddio teitl pwrpas fwy nag unwaith mewn 
amgylchiadau eithriadol os yw o’r farn y bydd yn helpu’r gwrthrych data 
gyda thryloywder. 

 

• Dewiswch un pwrpas o’r rhestr ar dudalennau 13 i 15. Os nad yw’r 
un o’r disgrifiadau safonol yn addas, cewch ddefnyddio’ch geiriau 
eich hun i ddisgrifio’ch pwrpas. 

• Dewiswch un neu ragor o wrthrychau data o’r rhestr ar dudalen 16. 
Rhowch y cod(au) neu’r testun ar y ffurflen. 

• Dewiswch un neu ragor o ddosbarthiadau data o’r rhestr ar dudalen 
17. Rhowch y cod(au) neu’r testun ar y ffurflen.  

• Dewiswch un neu ragor o dderbynwyr o’r rhestr ar dudalen 18. 
Rhowch y cod(au) neu’r testun ar y ffurflen. 

• Dewiswch un opsiwn yn ymwneud â throsglwyddo a ddisgrifir ar 
dudalen 19.  

• Dychwelwch y ffurflen(ni) pwrpasau ynghlwm wrth eich Rhan 1.  

 
 

3.1.7  Newid y manylion drafft ar Ran 1 eich Ffurflen 
 

Wedi derbyn nifer o bwrpasau drafft, mae’n bosibl y bydd angen i chi 
wneud newidiadau. Fodd bynnag, nodwch os gwelwch y dda fod y 
Comisiynydd wedi penderfynu bod lefel y manylion yn y pwrpasau drafft 
hyn yn ddigonol i bwrpas hysbysu, o gofio’r prif amcanion y cyfeiriwyd 
atynt yn y rhagarweiniad i’r llyfryn hwn. 

 

Sut i newid y manylion drafft 

I ddileu Rhowch linell drwy’r testun sydd i’w 
ddileu. I ddileu pwrpas cyfan, rhowch 
linell groes drwyddo. 

I ychwanegu: gwrthrych, 
dosbarth, derbyniwr neu 
drosglwyddiad i bwrpas drafft 

Gan ddefnyddio’r codau a restrir ar 
dudalennau 15 i 18, ysgrifennwch neu 
teipiwch eich ychwanegiadau i’r 
pwrpasau rydych am eu newid 

I ychwanegu pwrpas newydd 
gyda’i wrthrychau, 
dosbarthiadau, derbynwyr a 
throsglwyddiadau cysylltiedig  

Defnyddiwch y ffurflen pwrpas newydd 
yn Adran 6.3 a’i dychwelyd gyda’r Rhan 
1. 
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Enghraifft 

 

Gweinyddu staff 
 

Gwrthrychau data:   Staff gan gynnwys gwirfoddolwyr, asiantau, 
   gweithwyr dros-dro ac achlysurol 

  S105, S106 
 

Dosbarthiadau data:   Manylion personol 

 Manylion cyflogaeth 

 Manylion addysg a hyfforddiant 

 Undeb llafur, aelodaeth o gymdeithas staff 

 C205, C210 
 

Derbynwyr: Y gwrthrychau data eu hunain 

 Cyflogwyr presennol, cyn-gyflogwyr neu gyflogwyr 
posibl y gwrthrychau data 

 Ymgynghorwyr a chyrff ariannol 

 R404, R407 
 

Trosglwyddiadau:    Byd-eang 

  Dim y tu allan i’r AEE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dylid defnyddio’r codau ee C205 yn ystod y broses hysbysu ond ni fyddant 
ar y gofrestr gyhoeddus. 

 

3.1.8  Pwrpasau 
 

Isod darparwn restr o’r disgrifiadau pwrpas a’r pwrpasau safonol sydd i’w 
defnyddio mewn  cofnodion ar y gofrestr. Lle bynnag y bo’n bosibl, rhaid 
defnyddio’r pwrpasau hyn. Fodd bynnag, os nad yw’r un o’r rhain yn addas 
cewch ddefnyddio’ch geiriau eich hun i ddisgrifio’ch pwrpas. Fodd bynnag, 
ni chewch ddefnyddio unrhyw bwrpasau o system gofrestru 1984 (gweler 
Rhestr Termau / adran 5). 
 
Pwrpasau busnes safonol :- 
 
Gweinyddu staff 
Penodiadau neu ddileu, cyflog, disgyblu, pensiwn, rheoli gwaith neu 
faterion eraill yn ymwneud â staff y rheolwr data. 
 
Hysbysebu, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus 
Hysbysebu neu farchnata busnes, gweithgareddau, nwyddau neu 
wasanaethau’r rheolwr data ei hun, a hyrwyddo cysylltiadau cyhoeddus 
mewn cysylltiad â’r busnes hwnnw, neu’r gweithgareddau, nwyddau neu 
wasanaethau hynny.  
 
Cyfrifon a chofnodion 
Cadw cyfrifon cysylltiedig â’r busnes neu weithgarwch arall a gyflawnir gan 
y rheolwr data, neu benderfynu a ddylid derbyn person fel cwsmer neu 
gyflenwr, neu gadw cofnodion o bryniannau, gwerthiannau neu 
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weithrediadau eraill i bwrpas sicrhau bod y taliadau neu’r dosbarthiadau 
angenrheidiol yn cael eu gwneud neu fod y gwasanaethau’n cael eu darparu 
ganddo neu iddo mewn cysylltiad â’r gweithrediadau hynny, neu i bwrpas 
gwneud rhagolygon ariannol neu reoli i’w gynorthwyo i gyflawni unrhyw 
fusnes neu weithgarwch o’r fath. 
 
Os ydych yn prosesu data personol dim ond ar gyfer pwrpasau busnes 
safonol mae’n bosibl na fydd angen i chi hysbysu. I gael mwy o wybodaeth 
am eithriadau rhag hysbysu trowch i adran 6.1. 
 
Pwrpasau eraill :- 
 
Cyfrifyddu ac archwilio 
Darparu gwasanaethau cyfrifyddu a gwasanaethau cysylltiedig; darparu 
archwiliad mewn achosion lle mae’r gyfraith yn mynnu hynny. 
 
Gweinyddu cyfiawnder 
Gweinyddu mewnol a rheoli llysoedd barn neu dribiwnlysoedd a chyflawni 
gwaith y llys. 
 
Gweinyddu cofnodion aelodaeth 
Gweinyddu cofnodion aelodaeth. 
 
Hysbysebu, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus i bobl eraill 
Gwaith cysylltiadau cyhoeddus, hysbysebu a marchnata, gan gynnwys 
postiadau lletyol i gyrff eraill a broceru rhestrau. 
 
Asesu a chasglu trethi a refeniwau eraill 
Asesu a chasglu trethi, tollau, ardollau a refeniwau eraill. Gofynnir i chi 
nodi pa fath o dreth neu refeniw arall sy’n gysylltiedig. 
 
Gweinyddu budd-daliadau, grantiau a benthyciadau 
Gweinyddu budd-daliadau lles a budd-daliadau eraill. Gofynnir i chi nodi pa 
fath o fudd-daliadau rydych chi’n eu gweinyddu. 
 
Canfasio cefnogaeth wleidyddol ymhlith etholwyr 
Y rheolwr data’n ceisio a chynnal cefnogaeth ymhlith etholwyr.  

 
Gwaith achos yn yr etholaeth 
Cynrychiolwyr etholedig yn cyflawni gwaith achos ar ran etholwyr unigol. 
 
Gwasanaethau cynghori ac ymgynghori 
Rhoi cyngor neu gyflawni gwasanaethau proffesiynol. Darparu 
gwasanaethau o natur gynghorol, ymgynghorol neu gyfryngol. Gofynnir i chi 
nodi pa fath o wasanaethau a ddarparir gennych. 
 
Cyfeirio credyd 
Darparu gwybodaeth yn ymwneud â statws ariannol unigolion neu gyrff ar 
ran cyrff eraill. Mae’r pwrpas hwn ar gyfer asiantaethau cyfeirio credyd, 
nid ar gyfer cyrff sydd ddim ond yn cysylltu â neu’n defnyddio asiantaethau 
cyfeirio credyd. 
 
Atal trosedd ac erlyn troseddwyr 
Atal a chanfod trosedd, a dal ac erlyn troseddwyr. Mae hyn yn cynnwys 
defnyddio’r rhan fwyaf o systemau Teledu Cylch Caeëdig a ddefnyddir i’w 
pwrpas hwn.  
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Gweinyddu dyledion a ffactorio 
Olrhain dyledwyr masnachol a defnyddwyr mewn dyled a chasglu ar ran 
credydwyr. Prynu dyledion masnachu, gan gynnwys rhentiadau a 
rhandaliadau credyd, gan gwmnïau. 
 
Addysg 
Darparu addysg neu hyfforddiant fel prif weithgarwch neu fel gweithgarwch 
busnes. 
 
Codi arian 
Codi arian i gefnogi amcanion y rheolwr data. 
 
Gweinyddu a gwasanaethau iechyd 
Darparu a gweinyddu gofal i gleifion. 
 
Gweinyddu gwybodaeth a chronfeydd data 
Cadw gwybodaeth a chronfeydd data fel offeryn cyfeirio neu adnawdd 
cyffredinol. Mae hyn yn cynnwys catalogau, rhestrau, cyfeirlyfrau a 
chronfeydd data bywgraffyddol. 
 
Gweinyddu yswiriant 
Gweinyddu yswiriant bywyd, iechyd, pensiynau, eiddo, moduron ac 
yswiriannau eraill. Mae hyn yn berthnasol dim ond i gwmnïau yswiriant sydd 
yn asesu risgiau, talu hawliadau ac yn yswirio. Dylai cyfryngwyr ac 
ymgynghorwyr yswiriant ddefnyddio ‘Darparu gwasanaethau a chyngor 
ariannol’. 
 
Newyddiaduraeth a’r cyfryngau 
Y rheolwr data’n prosesu unrhyw ddeunydd newyddiadurol, llenyddol neu 
artistig y perwyd iddo fod neu y bwriedir iddo fod ar gael i’r cyhoedd neu i 
unrhyw ran o’r cyhoedd. 
 
Gwasanaethau cyfreithiol 
Darparu gwasanaethau cyfreithiol, gan gynnwys cynghori a gweithredu ar 
ran cleientiaid. 
 
Trwyddedu a chofrestru 
Gweinyddu trwyddedau neu gynnal cofrestrau swyddogol. 
 
Gofal bugeiliol 
Gweinyddu gofal bugeiliol gan ficer neu weinidog arall. 
 
Gweinyddu pensiynau 
Gweinyddu pensiynau mewn cronfa neu gynlluniau pensiwn. Fel arfer bydd 
y rheolwyr data sydd yn defnyddio’r pwrpas hwn yn ymddiriedolwyr i 
gronfeydd pensiwn. 
 
Heddlua 
Atal a chanfod trosedd; dal ac erlyn troseddwyr; diogelu bywyd ac eiddo; 
cynnal y gyfraith a threfn; hefyd cynorthwyo’r cyhoedd yn unol â pholisïau 
a gweithdrefnau’r heddlu. 
 
Ymchwilio preifat 
Darparu ar sail fasnachol wasanaethau ymchwilio yn unol â 
chyfarwyddiadau’r cleientiaid. 
 
Prosesu ar ran cyrff dielw 
Sefydlu a chynnal aelodaeth o neu gefnogi corff neu gymdeithas nas 
sefydlwyd ac nas rhedir er mwyn gwneud elw, neu ddarparu neu weinyddu 
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gweithgareddau i unigolion sydd un ai’n aelodau o’r corff neu’r gymdeithas 
neu sydd â chysylltiad rheolaidd ag ef neu hi. 
 
Rheoli eiddo 
Rheoli a gweinyddu tir, eiddo ac eiddo preswyl a rheoli ystadau cyrff eraill. 
 
Darparu gwasanaethau a chyngor ariannol 
Darparu gwasanaethau fel cyfryngwr yn achos unrhyw weithrediadau 
ariannol gan gynnwys morgeisi a broceru yswiriant. 
 
Gwireddu amcanion corff elusennol neu gorff gwirfoddol 
Darparu nwyddau a gwasanaethau er mwyn gwireddu amcanion elusen neu 
gorff gwirfoddol. 
 
Ymchwil 
Ymchwil mewn unrhyw faes, gan gynnwys ymchwil farchnata, iechyd, 
ffordd o fyw, gwyddonol neu dechnegol. Gofynnir i chi nodi natur yr 
ymchwil a wneir. 
 
Masnachu/rhannu gwybodaeth bersonol 
Gwerthu, hurio, cyfnewid neu ddatgelu data personol i drydydd parti yn 
gyfnewid am nwyddau / gwasanaethau / manteision.  
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3.1.9  Gwrthrychau data 
 
 Rydym yn darparu’r rhestr ganlynol o ddisgrifiadau safonol o wrthrychau 

data. Gwrthrych data yw unigolyn y cedwir gwybodaeth amdano. 
 
 S100 – Staff gan gynnwys gwirfoddolwyr, asiantau, gweithwyr dros-dro ac 

achlysurol 
 
 S101: Cwsmeriaid a chleientiaid 
 
 S102:Cyflenwyr 
 
 S103: Aelodau neu gefnogwyr 
 
 S104: Achwynwyr, gohebwyr neu ymholwyr 
 
 S105: Perthnasau, gwarcheidwaid a chydnabod y gwrthrych data 
 
 S106: Cynghorwyr, ymgynghorwyr ac arbenigwyr proffesiynol eraill 
 
 S107: Cleifion  
 
 S108: Myfyrwyr a disgyblion 
 
 S109: Troseddwyr a throseddwyr drwgdybiedig 
 
 Mae pob un o’r categorïau uchod yn cynnwys gwrthrychau data 

presennol, blaenorol neu bosibl. 
 

 
3.1.10 Dosbarthiadau data 
 

 Rydym yn darparu’r rhestr ganlynol o ddisgrifiadau safonol o ddosbarthiadau 
data. Dosbarthiadau data yw’r mathau o ddata personol sydd neu a fydd yn cael 
eu prosesu.  

 

 C200: Manylion personol  
 Cynhwysir yn y categori hwn ddosbarthiadau o ddata sydd yn dynodi’r 

gwrthrych data a’i nodweddion personol. Er enghraifft, enwau, cyfeiriadau, 
manylion cysylltu, oed, rhyw, dyddiad geni, disgrifiadau corfforol, dynodwyr a 
roddwyd gan gyrff cyhoeddus, ee rhif Yswiriant Cenedlaethol. 

 

 C201: Teulu, ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol 
 Cynhwysir yn y categori hwn unrhyw faterion yn ymwneud â theulu’r 

gwrthrych data a’i ffordd o fyw a’i amgylchiadau cymdeithasol. Er enghraifft, 
manylion am briodas a phartneriaethau presennol a hanes priodasol, manylion 
am y teulu ac aelodau eraill y cartref, arferion, y cartref, manylion teithio, 
gweithgareddau hamdden, aelodaeth o gyrff gwirfoddol neu elusennol. 

 

 C202: Manylion addysg a hyforddiant 
 Cynhwysir yn y categori hwn unrhyw faterion yn ymwneud ag addysg y 

gwrthrych data ac unrhyw hyfforddiant proffesiynol. Er enghraifft, cofnodion 
academaidd, cymwysterau, sgiliau, cofnodion hyfforddi, arbenigedd 
proffesiynol, cofnodion myfyrwyr a disgyblion. 

   

 C203: Manylion cyflogaeth 
 Cynhwysir yn y categori hwn unrhyw faterion yn ymwneud â chyflogaeth y 

gwrthrych data. Er enghraifft, hanes cyflogaeth a gyrfa, manylion recriwtio a 
therfynu, cofnod presenoldeb, cofnodion iechyd a diogelwch, gwerthusiadau o 
berfformiad, cofnodion hyfforddi, cofnodion diogelwch. 
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C204: Manylion ariannol 
Cynhwysir yn y categori hwn unrhyw faterion yn ymwneud â materionariannol y 
gwrthrych data. Er enghraifft, incwm, cyflog, asedau a buddsoddiadau, taliadau, 
teilyngdod credyd, benthyciadau, budd-daliadau, grantiau, manylion yswiriant, 
gwybodaeth am bensiynau. 
 

C205: Nwyddau a gwasanaethau a ddarparir 
Cynhwysir yn y categori hwn ddosbarthiadau o wybodaeth yn ymwneud â 
nwyddau a gwasanaethau a ddarparwyd. Er enghraifft, manylion am nwyddau a 
gwasanaethau a gyflenwyd, trwyddedau a roddwyd, cytundebau a chontractau. 
 

Nid yw’r enghreifftiau a roddwyd yn rhestr gynhwysfawr o’r hyn y gellid ei 
gynnwys ym mhob categori. 
 

 
 
Mae’r categorïau o ddata canlynol wedi eu dynodi fel data personol sensitif. 
Os ydych yn prosesu’r mathau canlynol o ddata rhaid i chi eu nodi yn eich 
hysbysiad. 

 

C206: Tarddiad hiliol neu ethnig 

 

C207: Daliadau gwleidyddol 

 

C208: Credoau crefyddol a chredoau eraill o natur debyg 

 

C209: Aelodaeth o undebau llafur 

 

C210: Iechyd neu gyflwr corfforol neu feddyliol 

 

C211: Bywyd rhywiol 

 

C212: Troseddau (gan gynnwys troseddau honedig) 

 

C213: Gweithrediadau troseddol, canlyniadau a dedfrydau 
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3.1.11 Derbynwyr 
 

Rydym yn darparu’r rhestr ganlynol o ddisgrifiadau safonol o dderbynwyr. 
Unigolion neu gyrff yw derbynwyr y mae’r rheolwr data’n bwriadu datgelu data 
iddynt neu y gallai ddymuno datgelu data iddynt. Nid yw’n cynnwys unrhyw 
berson y gall y gyfraith fynnu ei fod yn datgelu data iddo mewn unrhyw achos 
arbennig, er enghraifft os bydd yr heddlu yn mynnu hynny dan warant. 
 

R400: Y gwrthrychau data eu hunain 

R401: Perthnasau, gwarcheidwaid neu bersonau eraill sy’n gysylltiedig 

â’r gwrthrych data 

R402: Cyflogwyr presennol, cyn-gyflogwyr neu gyflogwyr posibl y 

gwrthrychau data 

R403: Cynghorwyr ac ymarferwyr gofal iechyd, cymdeithasol neu les 

R404: Addysg, sefydliadau hyfforddi a chyrff arholi 

R405: Partneriaid busnes a chynghorwyr proffesiynol eraill 

R406: Gweithwyr ac asiantau’r rheolwr data 

R407: Cwmnïau eraill yn yr un grwp â’r rheolwr data 

R408: Cyflenwyr, darparwyr nwyddau neu wasanaethau 

R409: Personau sy’n gwneud ymholiad neu’n achwyn 

R410: Cyrff a chynghorwyr ariannol  

R411: Asiantaethau cyfeirio credyd  

R412: Asiantaethau casglu dyledion ac olrhain 

R413: Cyrff arolygu ac ymchwilio 

R414: Masnachwyr data personol 

R415: Masnach, cymdeithasau gweithwyr a chyrff proffesiynol 

R416: Heddluoedd 

R417: Ymchwilwyr preifat 

R418: Llywodraeth leol 

R419: Llywodraeth ganolog 

R420: Cyrff gwirfoddol ac elusennol 

R421: Cyrff gwleidyddol 

R422: Cyrff crefyddol 

R423: Ombwdsmyn ac awdurdodau rheoleiddio 

R424: Y cyfryngau 

R425: Proseswyr data 
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3.1.12 Trosglwyddo data personol 
 

Rhaid i reolwyr data nodi a yw data personol yn cael eu trosglwyddo y tu allan 
i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE)*. 
 
Dyma’r dewis: 
 
Dim y tu allan i’r AEE 
 
Byd-eang 
 
Enwi gwledydd unigol y tu allan i’r AEE (os oes mwy na 10 gwlad rhowch  
‘byd-eang’). 
 
Nid yw trosglwyddo wedi ei ddiffinio yn y Ddeddf. Fodd bynnag, ystyr arferol y 
gair yw anfon o’r naill le, person, ac ati i’r llall. Bydd hyn yn cynnwys gosod 
gwybodaeth ar wefan y gellir ei chyrraedd o dros y môr. Yn yr amgylchiadau 
hyn, byddai’n briodol rhoi ‘byd-eang’. 
 
* Ar adeg cyhoeddi’r llawlyfr hwn gwledydd yr AEE yw: Awstria, Belg, Denmarc, 
Ffrainc, Y Ffindir, Yr Almaen, Groeg, Gwlad yr Iâ, Iwerddon, Yr Eidal, 
Liechtenstein, Lwcsembwrg, Yr Iseldiroedd, Norwy, Portiwgal, Sbaen, Sweden 
a’r Deyrnas Unedig. 

 

Ffurflen Rhan 2 
 

3.2.1 Datganiad diogelwch 
 

Rhaid i reolwyr data roi disgrifiad cyffredinol o’r camau sydd i’w cymryd er 
mwyn diogelu data personol rhag cael ei brosesu heb awdurdod neu’n 
anghyfreithlon a rhag cael ei golli’n ddamweiniol neu ei ddinistrio neu ei 
ddifrodi. Nid yw’r disgrifiad yn ymddangos yn y gofrestr gyhoeddus. 
 
Mae ateb y cwestiynau a ddarparir yn bodloni’r gofyniad i ddarparu’r disgrifiad 
hwnnw.  Mae’r cwestiynau ar lefel gyffredinol iawn ond maent yn trin rhai o 
ofynion allweddol rheoli diogelu gwybodaeth yn effeithiol. Yn y paragraffau 
canlynol ceir esboniad byr o rai o’r termau. 
 
Mae datganiad o bolisi diogelu gwybodaeth yn gosod allan ymroddiad rheolwyr i 
ddiogelu gwybodaeth o fewn y corff ac mae’n darparu cyfarwyddyd clir ar 
gyfrifoldebau a gweithdrefnau. 
 
Mae rheoli diogelwch corfforol  yn ymwneud â chyfyngu mynediad i safleoedd, 
adeiladau, ystafelloedd cyfrifiaduron, swyddfeydd, desgiau, mannau storio, 
offer, a chyfleusterau eraill lle y gallai mynediad anawdurdodedig gan bobl 
beryglu diogelwch. 
 
Mae rheolaeth ar fynediad i wybodaeth yn cynnwys gweithdrefnau ar gyfer 
awdurdodi a dilysu defnyddwyr, yn ogystal â rheolaeth feddalweddol ar gyfer 
cyfyngu ar fynediad, a thechnegau ar gyfer diogelu data fel amgryptio. 
 
Yn y naill achos a’r llall, mae rheoli’n cynnwys monitro a logio mynediad er 
mwyn cynorthwyo gyda chanfod ac archwilio i achosion o dor-diogelwch neu 
ymgais i dorri diogelwch pan maent yn digwydd. 
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Mae cynllun parhau busnes yn gynllun rhag rhaid sydd yn enwi’r ffwythiannau 
ac asedau busnes (gan gynnwys data personol) y byddai angen eu cynnal pe bai 
trychineb, ac mae’n gosod allan y gweithdrefnau ar gyfer eu diogelu a’u hadfer 
pe bai angen.  
 
Hyfforddiant i’ch staff ar systemau a gweithdrefnau diogelwch  A yw eich 
staff wedi eu hyfforddi i fod yn ymwybodol o faterion diogelwch gwybodaeth? 
Gellid gwneud hyn wrth sefydlu staff newydd neu mewn seminarau ffurfiol.  
 
Canfod ac ymchwilio i achosion o dor-diogelwch pan ddigwyddant.  Oes 
dulliau rheoli ar gael sy’n rhoi gwybod i chi am unrhyw dor-diogelwch? Fyddwch 
chi’n ymchwilio i achosion o dor-diogelwch? 
 
BS7799 yw’r Safon Brydeinig ar Reoli Diogelwch Gwybodaeth. Ymagwedd at 
arferion diogelwch gorau ydyw sydd yn cael ei harwain gan fusnes ac sydd yn 
cynnig fframwaith ar gyfer gweithredu a chynnal diogelwch gwybodaeth 
effeithiol o fewn corff. Bwriedir i BS7799 fod yn ganllaw ac nid yw’n ofyniad 
statudol. Ceir gwybodaeth bellach yn www.c-cure.org 

 
3.2.2 Enwau masnachu  

 

Os oes gennych enw masnachu, mae’n ddefnyddiol i’w gynnwys yn eich 
hysbysiad. Bydd hyn yn cynorthwyo unigolion sydd yn dymuno gwled cofnodion 
penodol ond na wyddant eich teitl cyfreithiol ffurfiol. Fodd bynnag, ni ddylid 
rhestru enwau endidau cyfreithiol gwahanol (ee cwmnïau cyfyngedig) sydd hefyd 
yn rheolwyr data. Rhaid i endidau cyfreithiol gwahanol anfon eu hysbysiad eu 
hunain os ydynt yn rheolwyr data. Yn achos partneriaethau nid oes gofyn 
darparu enwau’r partneriaid unigol. 

 

3.2.3  Datganiad o brosesu eithriedig  
 

Mae gofyn i chi hysbysu am y rhan fwyaf o’r mathau o brosesu. Fodd bynnag, 
mae rhai mathau penodol o brosesu nad oes raid i chi eu cynnwys yn eich 
hysbysiad – prosesu sydd wedi ei eithrio rhag hysbysu. 
 

Mae gennych ddau ddewis: 
 

 Gellwch hysbysu am yr holl ddata personol a brosesir gennych.  
 Gellwch gyfyngu eich hysbysiad i’r prosesu y mae’n ofynnol i chi ei hysbysu. 

Os felly, rhaid i chi gynnwys yn eich hysbysiad y datganiad o brosesu 
eithriedig. 

 

Mae’r datganiad o brosesu eithriedig wedi ei eirio fel hyn: 
 

Mae’r rheolwr data hwn hefyd yn prosesu data personol sydd wedi ei eithrio 
rhag hysbysu. 
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Ei bwrpas yw tynnu sylw’r rhai sydd yn darllen y gofrestr at y ffaith nad yw’r 
cofnod yn ddisgrifiad cyflawn o’r holl brosesu a wneir gan y rheolwr data. 
 

I benderfynu a oes angen i chi gynnwys y datganiad o brosesu eithriedig yn eich 
hysbysiad neu beidio, mae angen i chi ofyn dau gwestiwn. 
 

Yn gyntaf, ydych chi’n gwneud unrhyw brosesu nad oes rhaid i chi ei hysbysu? 
 YDW/NAC YDW 

  
Nid oes rhaid i chi hysbysu’r canlynol: 
 

 unrhyw brosesu ar gofnodion llaw strwythuredig neu, dan amodau 
arbennig a nodir yn yr Eithriadau rhag Hysbysu – Arweiniad Hunanasesol 

 prosesu i bwrpas gweinyddu staff 

 prosesu i bwrpas hysbysebu, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus 
(cysylltiedig â’ch gweithgareddau busnes eich hun) 

 prosesu i bwrpas cyfrifon a chofnodion 

 prosesu gan gorff nas sefydlwyd er mwyn gwneud elw i bwrpas 
gweinyddu aelodaeth a gweithgareddau eraill. 

 
Yn ail, os ydych, ydych chi wedi dewis cynnwys y prosesu hwnnw yn eich 
hysbysiad yn wirfoddol neu beidio? DO/NADDO 
 

Os YDW yw’r ateb i’r cwestiwn cyntaf a NADDO yw’r ateb i’r ail gwestiwn, 
yna mae’n rhaid i chi gynnwys y datganiad o brosesu eithriedig. 

 
3.2.4  Hysbysu gwirfoddol 

 

Mae gofyn i reolwyr data hysbysu oni bai eu bod wedi eu heithrio rhag 
hysbysu. Mae Adran 4 y llawlyfr hwn yn crynhoi’r eithriadau. Ceir cymorth 
pellach yn yr Eithriadau rhag Hysbysu – Arweiniad Hunanasesol yn Adran 
6.1. 

  

Os ydych wedi eich eithrio rhag hysbysu, gellwch ddewis hysbysu’n 
wirfoddol. Mae adran ar y ffurflen hysbysu (Rhan 2) sydd yn gofyn i chi nodi 
a ydych wedi dewis hysbysu’n wirfoddol. 
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3.2.5  Manylion cynrychiolwyr  
 

Os ydych chi’n rheolwr data sydd ddim wedi sefydlu yn y DU nac mewn unrhyw wlad 
arall yn yr AEE, ond eich bod yn defnyddio offer yn y DU ar gyfer prosesu data 
personol i bwrpas ar wahân i basio drwy’r DU, mae’n rhaid i chi lenwi’r adran hon. 
Mae’n rhaid i chi roi enw a chyfeiriad cynrychiolydd yn y DU. Bydd y wybodaeth hon 
i’w gweld ar y gofrestr gyhoeddus. 
 

Dan unrhyw amgylchiadau eraill, fe ellwch hefyd lenwi’r adran hon os hoffech 
gynnwys ar y gofrestr enw a chyfeiriad y dylai gwrthhrychau data eu defnyddio os 
ydynt yn dymuno cysylltu â chi ynghylch mater gwarchod data. Os na fyddwch yn 
rhoi’r wybodaeth hon, disgwylir i unigolion gysylltu â chi drwy ddefnyddio enw a 
chyfeiriad y rheolwr data a roddwyd yn Rhan 1. 

 

3.2.6  Ffioedd 
 
Gellwch dalu: 
 
drwy ddebyd uniongyrchol 
Anfonir ffurflen debyd uniongyrchol atoch yn eich pecyn hysbysu. 
 
gyda siec neu archeb bost 
Dylai sieciau fod yn daladwy i The Information Commissioner a dylid ei 
chroesi A/c Talai yn unig. Ysgrifennwch eich rhif cofrestru ar gefn y siec os 
gwelwch yn dda. 
 
drwy BACS 
Er mwyn i ni fedru adnabod eich taliad BACS, rhowch eich rhif cofrestru ar 
eich dogfennau BACS os gwelwch yn dda er mwyn sicrhau bod eich rhif 
cofrestru i’w weld ar ein cyfriflen banc. Os yw’n bosibl, dylid anfon 
hysbysiad o dalu atom gyda’r ffurflenni gan nodi eich rhif cofrestru a’r 
dyddiad talu. 

 

3.2.7  Datganiad 
 

Rhaid llofnodi’r Datganiad a rhoi’r dyddiad arno ym mhob achos. Bydd 
unrhyw ffurflen â Datganiad heb lofnod yn cael ei dychwelyd ac felly bydd 
hyn yn oedi cynnwys eich cofnod ar y gofrestr. 
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3.3  Llenwi’r ffurflen hysbysu ar y rhyngrwyd 
 

Medrwch lenwi’r ffurflen hysbysu drwy ddefnyddio’r Rhyngrwyd. Fodd 
bynnag, ar ôl llenwi’r ffurflen ar-lein rhaid ei hargraffu a’i hanfon atom ni 
drwy’r post gyda’r ffi hysbysu neu’r cyfarwyddyd debyd uniongyrchol. Ar 
hyn o bryd, nid yw’n bosibl anfon y ffurflen atom yn electronig. Ystyrir eich 
bod wedi hysbysu ar y diwrnod y derbyniwn y ffurflenni wedi eu llenwi’n 
gywir a’r ffi. Isod ceir gwybodaeth ynghylch beth i’w ddisgwyl wrth 
ddefnyddio’r Rhyngrwyd i lenwi’r ffurflen hysbysu. 

 
 I lenwi’r ffurflen hysbysu drwy ddefnyddio’r Rhyngrwyd ewch i 

www.ico.gov.uk. Yno gwelwch ein cyhoeddiadau’n ymwneud â hysbysu 
a chyfarwyddiadau ar gyfer llenwi’r ffurflen. 

 

 Proses gam-wrth-gam yw llenwi’r ffurflen hysbysu ar-lein. Gofynnir i 
chi ateb cwestiynau penodol a rhoi gwybodaeth cyn mynd ymlaen i’r 
cwestiwn nesaf. Ar ddiwedd y ffurflen gallwch ei hargrafuu a’i hanfon 
atom ni. 

 

 Mae’r cwestiynau cyntaf ar y ffurflen yn ymwneud â’r rheolwr data 
sydd yn hysbysu, er enghraifft enw, cyfeiriad a manylion cysylltu. 

 

 Mae’r cam nesaf yn y broses ar-lein yn cynnwys dewis templad priodol 
ar gyfer eich busnes. Rhaid i bod hysbysiad gynnwys disgrifiad 
cyffredinol o’r math o brosesu ar ddata personol a gyflawnir. Ar y 
gofrestr fe strwythir y disgrifiad hwn drwy gyfeirio at bwrpasau. Fe 
welwch ddewis o dempladau sydd yn disgrifio’r prosesu y mae nifer o 
wahanol fusnesau yn debygol o’u cyflawni. Ar ôl dewis y templad 
priodol ar gyfer eich busnes, mae gofyn i chi wirioei fod yn disgrifio’n 
fanwl gywir y prosesu a gyflawnir. Cewch ddiwygio’r templad neu 
ychwanegi pwrpasau ato. Os na fedrwch ddod o hyd i demplad 
perthnasol, galwch y llinell gymorth hysbysu neu dewiswch y templad 
agosaf sy’n addas i’ch anghenion a diwygiwch ef. 

 

 Mae’r cam nesaf o’r broses ar-lein yn cynnwys rhoi gwybodaeth 
ychwanegol, er enghraifft, y datganiad diogelwch a’r datganiad eithrio 
rhag hysbysu.   
 
Mae peth o’r wybodaeth hon yn fandadol, ac mae methu dychwelyd 
y rhan hon o’r ffurflen yn golygu na fydd eich Hysbysiad yn ddilys ac 
fe’i dychwelir atoch. 

 

 Y cam olaf yw argraffu’r ffurflen, llofnodi’r datganiad a’i dychwelyd 
atom ni gyda’r ffi hysbysu neu’r cyfarwyddyd debyd uniongyrchol wedi 
ei gwblhau. Ar ôl argraffu’r ffurflen, os cewch eich bod wedi anghofio 
cynnwys rhywbeth, gallwch ysgrifennu mewn inc yn syth ar y ffurflen a 
byddwn yn cynnwys y wybodaeth yn eich hysbysiad.   
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Mae’r Ddeddf yn darparu eithriad rhag hysbysu i rai rheolwyr data. Dyma 
grynodeb byr o’r eithriadau. 
 
Mae eithriadau’n bosibl ar gyfer: 
 
 rheolwyr data sydd yn prosesu data personol dim ond er mwyn: 

 gweinyddu staff (gan gynnwys y gyflogres) 
 hysbysebu, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus (yn achos eu busnes 

eu hunain) 
 cyfrifon a chofnodion 

 rhai cyrff dielw 

 
 prosesu data personol am resymau personol, teuluol neu’n ymwneud â’r 

cartref (gan gynnwys pwrpasau adloniannol) 

 
 rheolwyr data sydd yn prosesu data personol dim ond er mwyn cadw 

cofrestr gyhoeddus 

 
 rheolwyr data nad ydynt yn prosesu data personol ar gyfrifiadur 
 
Mae unigolion sydd yn prosesu data personol am resymau personol, teuluol 
neu’n ymwneud â’r cartref wedi eu heithrio rhag hysbysu a rhag y rhan 
fwyaf o ddarpariaethau eraill Deddf Gwarchod Data 1998.  
 
Fodd bynnag, mae’n rhaid i reolwyr data eraill sydd wedi eu heithrio rhag 
hysbysu ufuddhau i ddarpariaethau eraill y Ddeddf. 
 
Ceir arweiniad mwy manwl am eithriadau rhag hysbysu yn ein cyhoeddiad 
– ‘Eithriadau rhag Hysbysu – Arweiniad hunanasesol’.   
 
Rhaid i unrhyw reolwr data sy’n credu ei fod yn eithriedig gyfeirio at yr 
arweiniad hwn ac ni ddylai ddibynnu ar y crynodeb byr a roddir uchod. 
 

Adran 4 Eithriadau rhag hysbysu 
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Adran 5  Rhestr termau 

 

 

Adnewyddu Rhaid adnewyddu cofnodion ar y gofrestr yn flynyddol. 

Ar gyfrifiadur Mae’r term ‘cyfrifiadur’ yn cynnwys unrhyw fath o gyfrifiadur ni 
waeth sut y disgrifir ef, ee prif ffrâm, pen-desg, gliniadur, cledriadur 
ac ati. Mae hefyd yn cynnwys mathau eraill o offer, nas disgrifir hwy 
fel arfer fel cyfrifiaduron, ond sydd er hynny â  rhywfaint o allu i 
brosesu’n awtomatig ee systemau adennill awtomatig ar gyfer 
microffilm a microffish, systemau clywedol a gweledol (gan gynnwys 
Teledu Cylch Caeëdig), systemau amser hyblyg electronig ac offer 
logio ffôn. 

Asesiad cychwynnol Darpariaethau arbennig sydd yn mynnu bod y Comisiynydd yn asesu 
gallu’r rheolwr data i gydymffurfio â’r Ddeddf Gwarchod Data. Dim 
ond i fathau penodol o brosesu y mae’r darpariaethau’n berthnasol. 
Ar adeg cyhoeddi’r llawlyfr hwn, ni phennwyd unrhyw fathau. 

Cofnodion llaw 
strwythuredig 

Unrhyw set o wybodaeth sydd yn ymwneud ag unigolion i’r graddau y 
mae’r set wedi ei strwythuro, un ai drwy gyfeirio at unigolion neu 
drwy gyfeirio at feini prawf sydd yn ymwneud ag unigolion, yn y fath 
fodd fel bod gwybodaeth benodol sydd yn ymwneud ag unigolyn yn 
hawdd ei chael, er nad yw’r wybodaeth yn cael ei phrosesu trwy 
ddefnyddio offer sydd yn gweithio’n awtomatig mewn ymateb i 
gyfarwyddiadau a roddir i’r pwrpas hwnnw. 

Data personol Mae data personol yn golygu data sydd yn cyfeirio at unigolyn byw y 
gellir ei adnabod gyda’r data hwnnw neu gyda’r data hwnnw a 
gwybodaeth arall sydd ym meddiant, neu sydd yn debygol o ddod i 
feddiant, y rheolwr data. 

Derbyniwr 

 

 

Derbynwyr yw’r unigolion neu’r cyrff y mae’r rheolwr data’n bwriadu 
datgelu data iddynt neu y gallai ddymuno datgelu data iddynt. Nid 
yw’n cynnwys unrhyw berson y gall y gyfraith fynnu ei fod yn datgelu 
data iddo mewn unrhyw achos arbennig, ee os bydd yr heddlu yn 
mynnu hynny dan warant. 

Dosbarthiadau data Y mathau o ddata sydd/fydd yn cael eu prosesu, ee manylion ariannol 

Gwrthrych data Unigolyn sydd yn wrthrych data personol. 

Prosesu Mae prosesu yn golygu cael, cofnodi neu gadw data neu gyflawni 
unrhyw weithgaredd neu set o weithgareddau ar y data. Mae’n 
cynnwys trefnu, addasu a diwygio’r data, adennill, ymgynghori a 
defnyddio’r data, datgelu a dileu neu ddinistrio’r  data. Mae’n anodd 
meddwl am unrhyw weithgaredd yn ymwneud â data na ellid ei alw’n 
brosesu 

Pwrpasau Y pwrpas neu’r pwrpasau y mae/bydd y data yn cael ei brosesu ar ei 
gyfer/eu cyfer. 

Rheolwr data Y rheolwr data yw’r person sydd (un ai ar ei ben ei hun neu gydag 
eraill) yn dewis y pwrpasau y mae/bydd data personol yn cael ei 
brosesu ar eu cyfer a’r modd y gwneir hynny. 

Rhif cofrestru 

 

Y rhif a roddwyd ar eich cofnod ar y gofrestr sydd yn ymddangos ar y 
gofrestr gyhoeddus.  

Rhif diogelwch Rhif a roddir i’r rheolwr data y mae’n rhaid ei ddefnyddio pan 
fyddwch yn cysylltu â ni ynglyn â’ch hysbysiad. Ni ddylech ei ddatgelu 
i unrhyw un nad oes angen iddo/i ei wybod. 

Trosglwyddiadau Nid yw trosglwyddo wedi ei ddiffinio yn y Ddeddf. Fodd bynnag, ystyr 
arferol y gair yw anfon o’r naill le, person, ac ati i’r llall. Bydd hyn yn 
cynnwys gosod gwybodaeth ar wefan y gellir ei chyrraedd o dros y 
môr. 
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Adran 6  Atodiadau 

 
 
 
 
 

6.1  Eithriadau rhag hysbysu – Arweiniad hunanasesol 
 
6.2  Ffurflen newidiadau 
 
6.3  Ffurflen bwrpasau 
 
6.4  Cais am ffurflen hysbysu  
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Arweiniad hunanasesol 
 
 

 

 
Eithriadau 
rhag 
hysbysu 
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Eithriadau rhag hysbysu 
 

 Nid oes raid i rai rheolwyr data hysbysu. 
 

 Trwy weithio trwy gwestiynau 1 – 9 fe welwch a oes angen hysbysu. 
 

 Os nad oes unrhyw bosibilrwydd eich bod yn eithriedig, bydd trefn y 
cwestiynau yn gwneud hynny’n glir yn fuan iawn. 
 

 Mae eithrio yn bosibl ar gyfer: 
 
 (i) Rheolwyr data sy’n prosesu data dim ond er mwyn: 

 
- gweinyddu staff (gan gynnwys y gyflogres) 
- hysbysebu, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus (yn achos eu busnes 
eu hunain) 
- cyfrifon a chofnodion 

 
(ii) Rhai cyrff dielw 

 
(iii) Prosesu data personol am resymau personol, teuluol neu’n ymwneud â’r 
cartref (gan gynnwys pwrpasau adloniannol) 
 
(iv) Cynnal Cofrestr Gyhoeddus 

 
  

 Os ydych yn eithriedig 
 

Mae unigolion sydd yn prosesu data parsonol ar gyfer materion personol, y 
teulu neu’r cartref wedi eu heithrio rhag hysbysu a rhag darpariaethau eraill 
Deddf Gwarchod Data 1998. 

 
Rhaid i reolwyr data eraill sydd wedi eu heithrio rhag hysbysu ufuddhau i 
ddarpariaethau eraill y Ddeddf. 

 
 Gellir cael gwybodaeth bellach am ufuddhau o’r ffynonellau ar gefn y llyfryn 
 hwn. 
 
 Gall rheolwyr data sydd wedi eu heithrio ddewis hysbysu’n wirfoddol. 
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C1. Ydych chi’n prosesu data personol? 
 
  
 
 
 
 
 C2 Dim angen 
  hysbysu 

Data personol 
Mae data personol yn golygu data sydd yn 
cyfeirio at unigolyn byw y gellir ei adnabod 
gyda’r data hwnnw neu gyda’r data hwnnw a 
gwybodaeth arall sydd ym meddiant, neu 
sydd yn debygol o ddod i feddiant, y rheolwr 
data 
 
Prosesu 
Mae prosesu yn golygu cael, cofnodi neu 
gadw data neu gyflawni unrhyw weithgaredd 
neu set o weithgareddau ar y data. Mae’n 
cynnwys trefnu, addasu a diwygio’r data, 
adennill, ymgynghori a defnyddio’r data, 
datgelu a dileu neu ddinistrio’r  data. Mae’n 
anodd meddwl am unrhyw weithgared yn 
ymwneud â data na ellid ei alw’n brosesu 

 

 
 
 

 

C2. Ydych chi’n gwneud unrhyw brosesu 
ar gyfrifiadur? 

 
 
 
 
 
 C3 Dim angen 
   hysbysu 
 

Prosesu ar gyfrifiadur 
Os nad ydych yn prosesu o gwbl ar 
gyfrifiadur, nid oes angen i chi hysbysu. 
Mae’r term ‘cyfrifiadur’ yncynnwys unrhyw 
fath o gyfrifiadur ni waeth sut y disgrifir ef, ee 
prif ffrâm, pen-desg, gliniadur, cledriadur 
acati. Mae hefyd yn cynnwys mathau eraill o 
offer, nas disgrifir hwy fel arfer fel 
cyfrifiaduron, ond sydd er hynny â  rhywfaint 
o allu o brosesu’n awtomatig ee systemau 
adennill awtomatig ar gyfer microffilm a 
microffish, systemau clywedol a gweledol, 
systemau amser hyblyg electronig ac offer 
logio ffôn a systemau Teledu Cylch Caeëdig. 
 

 
 
 

 

C3. Ydych chi’n rheolwr data? 
 
 
 
 
 
 C4 Dim angen 
  hysbysu 

Rheolwr Data 
Y rheolwr data yw’r person sydd (un ai ar ei 
ben ei hun neu gydag eraill) yn dewis y 
pwrpasau y mae/bydd data personol yn cael 
ei brosesu ar eu cyfer a’r modd y gwneir 
hynny. 
 
Os ydych chi’n rheolwr data (unrhyw berson 
– ar wahân i un o weithwyr y rheolwr data – 
sydd yn prosesu data ar ran y rheolwr data)  
nid oes raid i chi hysbysu 

  

NAC 

YDW 
YDW 

YDW NAC 

YDW 

YDW NAC 

YDW 
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C4. Ydych chi’n prosesu data personol ar 

gyfer unrhyw un o’r pwrpasau canlynol? 
 

 Ymchwilio preifat 

 Gweinyddu a Gwasanaethau iechyd 

 Heddlua 

 Atal troseddu ac erlyn troseddwyr 

 Gwasanaethau cyfreithiol 

 Gweinyddu dyledion a ffactorio 

 Masnachu/rhannu gwybodaeth bersonol 

 Gwaith achos yn yr etholaeth 

 Addysg 

 Ymchwil 

 Gweinyddu cyfiawnder 

 Gwasanaethau ymgynghori a chynghori 

 Canfasio cefogaeth wleidyddol ymhlith 
etholwyr 

 Gofal bugeiliol 

 Darparu gwasanaethau a chyngor 
ariannol 

 Cyfeirio credyd 

 Cyfrifon a chofnodion* 
 
 
 
 
 
 Mae angen C5 
 hysbysu 

 

Pwrpasau nad ydynt yn eithriedig 
NI fyddwch yn eithriedig os ydych yn 
prosesu data personol am unrhyw un o’r 
pwrpasau a restrir yng Nghwestiwn 4. 
 
NID yw hon yn rhestr gynhwysfawr ond 
mae’n enghreifftio’r pwrpasau mwyaf 
cyffredin lle mae’n ofynnol hysbysu. 
 
Ymhlith y rheolwyr data sy’n annhebygol o 
fod yn eithriedig mae cyfrifyddion, 
bargyfreithwyr, ymgynghorwyr, meddygon, 
deintyddion, asiantaethau cyflogi, 
ymgynghorwyr ariannol, ysgolion a 
chyfreithwyr. 
 
I gael gwybod sut i hysbysu trowch i dudalen 
35 os gwelwch yn dda. 
 
 
 
 
* Er bod Cyfrifon a Chofnodion yn un o’r 
pwrpasau eithriedig os ydych yn prosesu 
data personol sydd wedi ei brosesu gan neu 
a gafwyd oddi wrth ASIANTAETH 
CYFEIRIO CREDYD, nid ydych bellach yn 
eithriedig a bydd gofyn i chi hysbysu.  

 

  

YDW NAC 

YDW 
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C5. Ydych chi’n prosesu data personol dim 

ond ar gyfer materion personol, y teulu 
neu’r cartref (gan gynnwys pwrpasau 
adloniannol) yn unig? 

 
 
 
 
 
 
        Dim angen C6 
 hysbysu 
 

 

Personol, y teulu a’r cartref 
 
Mae unigolion yn eithriedig rhag hysbysu 
os ar gyfer materion personol, y teulu neu’r 
cartref (gan gynnwys pwrpasau 
adloniannol) yn unig y mae’r data a 
brosesir. 
 
Er enghraifft, rhestr o gyfeiriadau personol, 
rhestr ar gyfer cardiau Nadolig neu ddata a 
gedwir mewn cysylltiad â hobi. 
 
Nid yw’n berthnasol i unigolion sydd yn 
cadw data personol ar gyfer pwrpasau 
busnes neu broffesiynol.  
 

 
 
 
 

 

C6. Ydych chi’n prosesu data personol dim 
ond ar gyfer cynnal cofrestr gyhoeddus 
yn unig? 

 
 
 

 
 Dim angen C7 
 hysbysu 
 

 

Cofrestrau cyhoeddus 
 
Mae eithriad penodol rhag hysbysu yn 
achos unrhyw brosesu a wneir yn unig er 
mwyn cynnal cofrestr gyhoeddus. 
 
Mae’r eithriad yn berthnasol dim ond i’r 
wybodaeth y mae’n ofynnol i’r rheolwr data 
ei chyhoeddi. 

 

 
 
 

 

C7. Ydych chi’r gorff dielw? 
 
 
 
 
 
 C8 C9 
 

 

Corff dielw 
Mae eithriad penodol rhag hysbysu yn 
achos rheolwr data sydd yn gorff neu 
gymdeithas nas sefydlwyd i wneud elw, ar 
yr amod nad yw’n prosesu’n cael ei wneud  
mewn modd sydd heb fod yn y disgrifiadau 
yng Nghwestiynau 8 a 9. 
 

 
  

YDW 

YDW 

YDW 

NAC 

YDW 

NAC 

YDW 

NAC 

YDW 
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C8. Fel corff dielw a yw eich holl brosesu’n 

cael ei gynnwys yn y disgrifiadau 
canlynol? 

 
Rydych yn prosesu dim ond 
I bwrpas sefydlu neu gynnal aelodaeth neu 
gefnogaeth ar gyfer corff neu gymdeithas nas 
sefydlwyd ac nas rhedir i wneud elw, neu i 
ddarparu neu weinyddu  gweithgareddau ar gyfer 
unigolion sydd un ai’n aelodau o’r corff neu’r 
gymdeithas neu sydd â chysylltiad rheolaidd ag 
ef/hi. 
 
Cyfyngir eich gwrthrychau data i  

 unrhyw berson y mae angen prosesu ei 
wybodaeth bersonol ar gyfer y pwrpas 
eithriedig hwn. 

 
Cyfyngir eich dosbarthiadau data i  

 ddata y mae ei angen ar gyfer y pwrpas 
eithriedig hwn. 

 
Cyfyngir eich datgeliadau, ar wahân i’r rhai a 
wneir gyda chaniatâd y gwrthrychau data,   

 i’r trydydd personau hynny y mae eu hangen 
ar gyfer y pwrpas eithriedig hwn. 

 
Cadw’r data 
Nid yw’r data pesonol yn cael ei gadw ar ôl i’r 
berthynas rhyngoch chi a’r gwrthrych data ddod i  
ben, oni bai ei bod, a chyhyd ag y bo, yn 
angenrheidiol i’r pwrpas eithriedig. 
              
 
 
 
 
 
      Dim angen                   C9 
       hysbysu  
 
Os ‘nac ydy’ yw’r ateb, ond bod yr unig brosesu 
ychwanegol a wneir gennych yn cael ei wneud ar 
gyfer un neu ragor o’r pwrpasau a ddisgrifir yng 
Nghwestiwn 9, nid oes angen hysbysu. 

Y pwrpasau eithriedig ar gyfer cyrff dielw 
 
Bwriedir y pwrpas eithriedig hwn ar gyfer 
clybiau bychain, cyrff gwirfoddol, gweinyddu 
eglwysi a rhai elusennau 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er enghraifft: 
cyn-aelodau, aelodau presennol neu bosibl neu 
rhai sydd â chysylltiad rheolaidd â’r corf 
 
 
Er enghraifft: 
enwau, cyfeiriadau, adnabyddwyr neu 
gymhwystra ar gyfer aelodaeth. 
 
 

 

NAC YDY I 
UNRHYW 

UN 

YDY I BOB 

UN 
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C9. Nid oes raid i chi hysbysu os mai ar gyfer 

un o’r pwrpasau canlynol yn unig* 
rydych yn prosesu: 

 

 Gweinyddu staff  

 Hysbysebu, marchnata a chysylltiadau 
cyhoeddus 

 Cyfrifon a chofnodion 
 
Darllenwch y wybodaeth ganlynol am y 
pwrpasau eithriedig os gwelwch yn dda er mwyn 
penderfynu a ydych yn eithriedig neu beidio. 
 
 
 

 
Gweinyddu staff 
Prosesu yw hyn a wneir yn achos penodi neu 
ddileu, cyflog, disgyblu, pensiwn, rheoli gwaith 
neu faterion personél eraill yn ymwneud â’ch 
staff. 
 
 
 
Cyfyngir eich gwrthrychau data i  

 unrhyw berson y mae angen prosesu ei 
ddata personol er mwyn gweinyddiad 
staff. 
 

Cyfyngir eich dosbarthiadau data i  

 ddata sydd yn angenrheidiol er mwyn 
gweinyddiad staff. 

 
Cyfyngir eich datgeliadau, ar wahân i’r rhai a 
wneir gyda chaniatâd y gwrthrych data, i’r  

 trydydd personau hynny sydd yn 
angenrheidiol er mwyn gweinyddiad staff. 

 
Cadw’r data 

 Nid yw’r data pesonol yn cael ei gadw ar 
ôl i’r berthynas rhyngoch chi a’r gwrthrych 
data ddod i ben oni bai ei bod, a chyhyd 
ag y bo, yn angenrheidiol er mwyn 
gweinyddiad staff. 

 

Eithriadau ar gyfer pwrpasau busnes craidd 
Cyfeirir at y pwrpasau hyn weithiau fel y 
pwrpasau busnes craidd. 
Maent yn berthnasol fel arfer i fusnes bychan 
sydd yn prosesu data personol dim ond ar 
gyfer y  pwrpasau hyn er mwyn cefnogi ei brif 
weithgarwch. 
 
Rhaid i chi ddarllen y disgrifiadau o bob pwrpas 
i sicrhau mai dim ond data personol a 
gynhwysir yn un neu ragor o bob disgrifiad a 
brosesir gennych.  
 

* Gall corff dielw gyflawni hefyd y prosesu a gynhwysir 

yn y disgrifiad  yng Nghwestiwn 8. 

 
Gweinyddu staff 
Mae’r term staff yn cynnwys pob gweithiwr, 
deiliad swydd, gweithiwr dros-dro ac 
achlysurol, asiant a gwirfoddolwr.  
 
Mae’r pwrpas hwn yn cynnwys pob mater yn 
ymwneud â phersonél a rheoli’r gwaith. 
 
Er enghraifft: 
cyn-aelodau o’r staff, staff presennol a phosibl. 
 
 
 
Er enghraifft: 
cymwysterau, profiad gwaith, cyflog a 
pherfformiad. 
 
Er enghraifft: 
Cyllid Gwladol 
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Hysbysebu, marchnata a chysylltiadau 
cyhoeddus 
Prosesu yw hyn a wneir er mwyn hysbysebu neu 
farchnata eich busnes, eich gweithgareddau, 
eich nwyddau neu’ch gwasanaethau chi ac er 
mwyn hyrwyddo cysylltiadau cyhoeddus mewn 
cysylltiad â’r busnes hwnnw neu’r 
gweithgareddau neu’r nwyddau neu’r 
gwasanaethau hynny.  
 
 
 
 
 
 
Cyfyngir eich gwrthrychau data i  

 unrhyw berson y mae angen prosesu ei 
ddata personol ar gyfer eich hysbysebu, eich 
marchnata a’ch cysylltiadau cyhoeddus eich 
hun.  

 
Cyfyngir eich dosbarthiadau data i  

 ddata sydd yn angenrheidiol ar gyfer eich 
hysbysebu, eich marchnata a’ch cysylltiadau 
cyhoeddus. 

 
Cyfyngir eich datgeliadau, ar wahân i’r rhai a 
wneir gyda chaniatâd y gwrthrych data, i’r  

 trydydd personau hynny sydd yn 
angenrheidiol ar gyfer eich hysbysebu, eich 
marchnata a’ch cysylltiadau cyhoeddus. 

 
Cadw’r data 

 Nid yw’r data pesonol yn cael ei gadw ar ôl 
i’r berthynas rhyngoch chi a’r cwsmer neu’r 
cyflenwr ddod i  ben oni bai ei bod, a chyhyd 
ag y bo, yn angenrheidiol ar gyfer eich 
hysbysebu, eich marchnata a’ch cysylltiadau 
cyhoeddus.  

 

 
 
Dim ond i reolwyr data sydd yn hysbysebu ac 
yn marchnata eu nwyddau a’u gwasanaethau 
eu hunain y mae’r eithriad hwn yn berthnasol.  
 
Os cewch ddata personol gan drydydd parti er 
mwyn marchnata eich nwyddau a 
gwasanaethau eich hun, byddwch yn dal yn 
eithriedig. 
 
Os ydych yn marchnata nwyddau a 
gwasanaethau i eraill, bydd angen i chi 
hysbysu. 
 
Er enghraifft: 
cyn-gwsmeriaid neu gyflenwyr, cwsmeriaid neu 
gyflenwyr presennol a phosibl. 
 
 
 
Er enghraifft: 
enwau, cyfeiriadau ac adnabyddwyr eraill. 
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Cyfrifon a chofnodion 
Prosesu yw hyn a wneir er mwyn cadw cyfrifon 
cysylltiedig ag unrhyw fusnes neu weithgarwch 
arall a gyflawnir gennych chi, neu benderfynu a 
ddylid derbyn person fel cwsmer neu gyflenwr, 
neu gadw cofnodion o bryniannau, gwerthiannau 
neu weithrediadau eraill i bwrpas sicrhau bod y 
taliadau neu’r dosbarthiadau angenrheidiol yn 
cael eu gwneud neu fod y gwasanaethau’n cael 
eu darparu gennych chi neu i chi mewn cysylltiad 
â’r gweithrediadau hynny, neu i bwrpas gwneud 
rhagolygon ariannol neu reoli i’ch cynorthwyo i 
gyflawni unrhyw fusnes neu weithgarwch o’r fath. 
 
Cyfyngir eich gwrthrychau data i  

 unrhyw berson y mae angen prosesu ei 
ddata personol ar gyfer eich cyfrifon a’ch 
cofnodion.  

 
Cyfyngir eich dosbarthiadau data i  

 ddata sydd yn angenrheidiol ar gyfer eich 
cyfrifon a’ch cofnodion. Nid yw hyn yn 
cynnwys data personol a brosesir gan neu a 
geir oddi wrth asiantaeth cyfeirio credyd.  

 
Cyfyngir eich datgeliadau, ar wahân i’r rhai a 
wneir gyda chaniatâd y gwrthrych data, i’r  

 trydydd personau hynny sydd yn 
angenrheidiol ar gyfer cyfrifon a chofnodion.   

 
Cadw’r data 
Nid yw’r data pesonol yn cael ei gadw ar ôl i’r 
berthynas rhyngoch chi a’r cwsmer neu’r cyflenwr 
ddod i  ben oni bai ei bod, a chyhyd ag y bo, yn 
angenrheidiol ar gyfer eich cyfrifon a’ch 
cofnodion. 

 
 
Mae’r eithriad hwn yn cynnwys gweinyddu 
cofnodion cwsmeriaid a chyflenwyr. 
 
Mae’n cynnwys prosesu cysylltiedig â 
phenderfynu a ddylid gwneud busnes gyda 
chwsmer neu gyflenwr penodol ond mae’n 
eithrio’n benodol ddata personol a brosesir gan 
neu a geir oddi wrth asiantaeth cyfeirio credyd.  
 
Mae’n cynnwys rheolwyr data sydd yn darparu 
gwasanaethau cyfrifyddu i’w cwsmeriaid. 
 
 
Er enghraifft: 
cyn-gwsmeriaid neu gyflenwyr, cwsmeriaid neu 
gyflenwyr presennol a phosibl. 
 
 
Er enghraifft: 
enw, cyfeiriad a sefyllfa ariannol. 
 
 
 
 
Er enghraifft: 
archwilwyr allanol 
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Sut i Hysbysu 
 
Mae tair ffordd hawdd o hysbysu. 

 
Dros y rhyngrwyd (www.ico.gov.uk) - gellwch lenwi’r ffurflen hysbysu ar-lein, ei 
hargraffu ac anfon y ffurflen atom ni gyda’r ffi hysbysu neu eich 
cyfarwyddiadau debyd uniongyrchol. 

 
Drwy lenwi’r daflen Cais am Ffurflen Hysbysu ar dudalen 42 y llyfryn hwn. Dylid ei 
ffacsio neu ei phostio atom (i sylw’r Adran Hysbysu – Ceisiadau Hysbysu) neu gellir 
ebostio’r wybodaeth. Yna anfonir y ffurflenni hysbysu atoch i’w llenwi. 
 
Dros y ffôn - gallwch ffonio’r llinell gymorth hysbysu. Fe ofynnwn i chi roi eich enw, 
cyfeiriad a manylion cysylltu ac i nodi natur eich busnes.  
 
Os gofynnwch am ffurflen gais dros y ffôn neu drwy’r opsiwn Cais am Ffurflen 
Hysbysu, anfonir atoch ffurflen a fydd wedi’i llenwi’n rhannol, yn seiliedig ar natur eich 
busnes. Pan dderbyniwch y ffurflen bydd angen i chi wirio’r manylion yn y ffurflen 
Rhan 1, llenwi’r adrannau perthnasol yn ffurflen Rhan 2 a dychwelyd y ddwy ffurflen 
atom ni gyda’r ffi hysbysu neu eich cyfarwyddyd debyd uniongyrchol.  
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Cydymffurfio â deddf gwarchod data 1998 
 
Rhaid i reolwyr data gydymffurfio â Darpariaethau Deddf 1998 hyd yn oes os 
ydynt wedi eu heithrio rhag hysbysu. 
 
Mae wyth Egwyddor Gwarchod Data 
 
Yn gryno, mynnant fod data: 
 
1.  yn cael ei brosesu’n gyfreithlon a theg 

2.  yn cael ei brosesu i bwrpasau cyfyngedig 

3. yn ddigonol, yn berthnasol a heb fod yn ormodol 

4.  yn gywir 

5.  yn cael ei gadw gyhyd ag y bo angen a dim mwy 

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

7.  yn ddiogel, ac  

8.  nad yw data’n cael ei drosglwyddo i wledydd y tu allan i’r AEE heb ei ddiogelu’n   

ddigonol. 

 



 

 



 

 

 

  
 Cais i newid neu ddileu cofnod ar y gofrestr 

 
Mae’n rhaid i chi roi eich rhif diogelwch neu caiff y ffurflen ei dychwelyd 

 

Rhif diogelwch:  

 

Rhif cofrestru:  
Rhif cofrestru’r cwmni 
(opsiynol): 

 

 

Enw’r rheolwr data: 

(ar y gofrestr ar hyn o bryd) 

 

 

Please indicate below the changes required to the relevant sections 

Enw’r rheolwr data: 

(Os yw’r enw newydd yn eiddo i 
berson cyfreithiol gwahanol, 

rhaid gwneud hysbysiad newydd)  

 

 

Newid cyfeiriad: 
Ceir tair adran gyfeiriadau mewn hysbysiad. Rheolwr data, cysylltu a chynrychiolydd. Nodwch isod pa 
un sydd eisiau ei newid os gwelwch yn dda. 

Cyfeiriad y rheolwr data Cyfeiriad cysylltu  

 

 

 

 

 

 

Rhif cysylltu: 

(ffôn, ffacs, e-bost) 

 

 

 

Enw a chyfeiriad y cynrychiolydd 

 

 

Pwrpasau: 
Nodwch unrhyw newidiadau i’r pwrpasau presennol yn y gofod priodol 
Os ydych eisiau ychwangeu pwrpas newydd, llenwch Ffurflen Bwrpasau os gwelwch yn dda 

Teitl y Pwrpas: 

 

Gwrthrychau: Dosbarthiadau: Derbynwyr: Trosglwyddiadau: 

Parhad drosodd 

 



 

 

 

 

Rhestrwch unrhyw newid 
arall nas cynhwyswyd 
dros y ddalen: 

 

 
 
 
 

 

Os ydych yn dymuno 
gwneud cais am ddileu 
cofrestriad, rhowch y 
rhif cofrestru os gwelwch 
yn dda: 

 

 

 

Datganiad 
 

 

 
Hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred, mae’r manylion a roddir ar y ffurflen hon ac 
ar unrhyw dudalennau ychwanegol yn gywir ac yn gyfan. Cadarnhaf mai fi yw’r 
rheolwr data a enwir dros y ddalen neu fy mod yn gweithredu gydag awdurdod y 
rheolwr data. 

 
 
Llofnod   
 
 
Enw  
 
 
Swydd deitl    
 
 
Dyddiad    
 
 
Rhif ffôn  
 
Noder: 
Unwaith y byddwch wedi hysbysu rhaid i chi ddiweddaru’ch cofnod ar y gofrestr pan 
fo angen. Pan fydd unrhyw ran o’ch cofnod yn anghywir neu’n anghyflawn, rhaid i 
chi roi gwybod i ni. Rhaid gwneud hyn cyn gynted ag sy’n ymarferol ac yn bendant o 
fewn 28 diwrnod o’r dyddiad y daeth eich cofnod yn anghywir neu’n anghyflawn. 
Mae methu gwneud hyn yn drosedd. 

 
      

 

Dychweler i:  

Notification Department (Changes Section), Information Commissioner’s Office, 
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF 

Ebost: notification@ico.gsi.gov.uk   Ffacs: 01625 545748 



 

 

 

 
 

 

Ffurflen bwrpasau 
(i ychwanegu pwrpas at yr hysbysiad) 

Rhaid llenwi ffurflen bwrpasu ar gyfer pob pwrpas newydd 

 

Mae’n rhaid i chi roi eich rhif diogelwch / defnyddiwr neu caiff y ffurflen ei dychwelyd 

Enw’r rheolwr data:       

                                                                                                                                                                      

Rhif cofrestru:       

 

Rhif diogelwch / rhif 
defnyddiwr: 

      

 

Teitl y pwrpas:       

Gweler y Llawlyfr 
Hysbysu adran 
3.1.8 i gael rhestr 
lawn 

 

Ysgrifennwch 
ddisgrifiad byr yma os 
nad yw unrhyw un o’r 
pwrpasau safonol yn 
addas. 

      

 

Codau’r gwrthrych 
data: 

 Gweler y Llawlyfr 
Hysbysu adran 
3.1.9 i gael rhestr 
lawn 

                                    

                                     

Ysgrifennwch ddisgrifiad byr 
yma os nad yw  unrhyw un o’r  
pwrpasau safonol yn addas. 

      
 

 
      

  

 

Codau’r dosbarthiadau 
data: 

 Gweler y Llawlyfr 
Hysbysu adran 
3.1.10 i gael rhestr 
lawn 

                                    

                                     

Ysgrifennwch ddisgrifiad byr 
yma os nad yw  unrhyw un o’r  
pwrpasau safonol yn addas. 

      
 

       
  

 

Codau’r derbynwyr: 
 Gweler y Llawlyfr 

Hysbysu adran 
3.1.11 i gael rhestr 
lawn 

                                    

                                     

Ysgrifennwch ddisgrifiad byr 
yma os nad yw  unrhyw un o’r  
pwrpasau safonol yn addas. 

      
 

 
      

  

 

Trosglwyddiadau: 
 Gweler y Llawlyfr 

Hysbysu adran 
3.1.12 i gael rhestr 
o wledydd yn yr 
AEE 

     

  
Dym y tu allan i’r AEE     

  
Byd-eang 

 
 

Enwch wledydd unigol isod 

Nodwch ‘byd-eang’os oes mwy 
na 10 gwlad.       

 
       

  

RHAID  arwyddo’r datganiad dros y ddalen 



 

 

 

 

 

 

Datganiad 
 

 

 
Hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred, mae’r manylion a roddir ar y ffurflen hon ac ar 
unrhyw dudalennau ychwanegol yn gywir ac yn gyfan. Cadarnhaf mai fi yw’r rheolwr 
data a enwir dros y ddalen neu fy mod yn gweithredu gydag awdurdod y rheolwr data. 

 
 
Llofnod   
 
 
Enw  
 
 
Swydd deitl    
 
 
Dyddiad    
 
 
Rhif ffôn  
 
Noder: 
Unwaith y byddwch wedi hysbysu rhaid i chi ddiweddaru’ch cofnod ar y gofrestr pan fo 
angen. Pan fydd unrhyw ran o’ch cofnod yn anghywir neu’n anghyflawn, rhaid i chi roi 
gwybod i ni. Rhaid gwneud hyn cyn gynted ag sy’n ymarferol ac yn bendant o fewn 28 
diwrnod o’r dyddiad y daeth eich cofnod yn anghywir neu’n anghyflawn. Mae methu 
gwneud hyn yn drosedd. 

 
      

 
 

Anfonwch y ffurflen hon gyda’ch Rhan 1 a’ch Rhan 2 os ydych yn gwneud 
hysbysiad newydd neu 
 
Os ydych yn newid hysbysiad presennol anfonwch i’r: 
 
Notification Department (Changes Section),  
Information Commissioner’s Office, 
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF 
 
Ffacs: 01625 545748. 

 

 



 

 

 

 
 

 

Cais am ffurflen hysbysu 
  

 
 

Os ydych wedi penderfynu bod angen hysbysu mae dwy ffordd hawdd o wneud hynny. Llenwch y 
Ffurflen isod – anfonwch hi atom ni, ffacsiwch hi (01625 545748) neu ebostiwch y wybodaeth ac fe 
anfonir ffurflen hysbysu ddrafft atoch er mwyn i chi gymryd camau pellach. Rhyngrwyd – gallwch 
lenwi’r ffurflen hysbysu ar-lein drwy fynd i’n gwefan (www.dpr.gov.uk).  Yna dylid argraffu’r ffurflen 
a’i hanfon atom ni gyda’r ffi briodol. 

 

Enw’r rheolwr data:  
Gweler canllawiau dros y ddalen 

 

 

Cyfeiriad y Rheolwr Data: 
Os cwmni Cyf neu ccc ydyw, 
rhowch gyfeiriad y swyddfa 
gofrestredig 

 
 
 
 

 

 

Rhif Cofrestru’r Cwmni 
(opsiynol): 

 

 

Enw Cyswllt &  
Teitl Swydd 

 

 

Cyfeiriad Cysylltu: 

 
 
 
 
 

 

 

Rhif Ffôn Cysylltu:  

 

Rhif Ffacs Cysylltu:  

 

Cyfeiriad Ebost Cysylltu:  

 

Natur y Busnes:  
e.g. doctor, cyfrifydd. Mae’n 
hanfodol nodi natur y busnes fel 
bod y wybodaeth iawn yn cael ei 
hanfon atoch. 

 
 
 

 

Lofnod Dyddiad 

Rhif Ffôn  
 

Enw & teitl swydd 

 

Peidiwch ag anfon taliad gyda’r ffurflen hon os gwelwch yn dda. 

Cewch gyngor am unrhyw agwedd ar hysbysu drwy ysgrifennu i’r cyfeiriad isod neu drwy alw’r llinell gymorth 
hysbysu ar 01625 545740. 

Dychweler i’r: Notification Department, Information Commissioner’s Office, P.O.Box 66, WILMSLOW, Cheshire, 
SK9 5AX. Ebost: notification@ico.gsi.gov.uk 



 

 

 

 
 
 
 

 

Enw’r Rheolwr Data  
        
Rhaid i’r enw a roddir gennych fod yn deitl cyfreithiol cywir yr unigolyn 
neu’r corff.  Rhoddir enghreifftiau isod. 
 
 Unig Fasnachwr    

Rhowch enw llawn yr unigolyn e.e. Anna Katherine Smith 
 
 Partneriaeth 
 Rhowch enw masnachu’r cwmni e.e. Buttersfield & Co (ni raid i chi 

roi enwau’r partneriaid) 
 
 Cwmni cyfyngedig neu gwmni cyhoeddus cyfyngedig  
 Rhowch enw llawn y cwmni e.e. ABC Cyf - nid eich enw masnachu. 
 
 Grwpiau o gwmnïau  

Ni chaiff grwpiau o gwmnïau anfon hysbysiad sengl. Rhaid i 
gwmnïau unigol sydd yn rheolwyr data hysbysu ar wahân i’w gilydd. 

 
 Ysgolion  

Rhowch enw’r ysgol – e.e. Ysgol y Fro 
 
 Eraill, e.e. cyrff gwirfoddol  

Rhowch yr enw a ddefnyddir gan y cyhoedd. 

 
 

Cyfeiriad y rheolwr data  

Os cwmni cyfyngedig ydych, rhaid i chi roi cyfeiriad eich swyddfa 
gofrestredig.  Ym mhob achos arall, rhaid i chi roi cyfeiriad eich prif fan 
busnes. Os nad oes man busnes, (e.e. yn achos corff gwirfoddol bychan) 
dylech roi cyfeiriad y swyddog sydd wedi llenwi’r ffurflen. 

 
 
Rhif Cofrestru’r Cwmni 

Os ydych yn gwmni cyfyngedig neu’n gwmni cyhoeddus cyfyngedig 
rydym yn eich annog i roi rhif cofrestru eich cwmni fel dynodydd 
unigryw i’r cwmni.  Fodd bynnag, nid oes raid i chi ei roi. 
 
 

Manylion cysylltu 

Gallwch roi enw, cyfeiriad (o fewn y DU), rhif ffôn, rhif ffacs a 
chyfeiriad e-bost.  Byddwn yn defnyddio’r manylion hyn ar gyfer pob 
gohebiaeth sy’n ymwneud â’ch hysbysiad. Ni chynhwysir y manylion hyn 
yn y gofrestr gyhoeddus.   

 

 
 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gellir cael gwybodaeth bellach am gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 oddi 

wrth 

 

Cyfeiriad e-bost yr Adran Hysbysu: notification@ico.gsi.gov.uk 

Llinell gymorth Hysbysu: 01625 545740 

Rhyngrwyd: www.ico.gov.uk 

 

Llinell wybodaeth: 01625 545745 

Ffacs: 01625 524510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post:  Information Commissioner’s Office 

Wycliffe House, 

Water Lane,  

Wilmslow,  

Cheshire  

SK9 5AF 
 
 

 
 

 


