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Y Cefndir 
 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yw’r rheoleiddiwr sy’n gyfrifol 

am sicrhau bod sefydliadau’n cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998 (y 
Ddeddf) ac mae ganddi gylch gorchwyl hefyd ynglŷn â hybu arferion da 

wrth drin gwybodaeth. Mae’r Ddeddf yn cynnwys wyth egwyddor ynglŷn â 
dulliau da wrth drin gwybodaeth ac mae’n rhaid i bob sefydliad sy’n 

prosesu data personol gydymffurfio â’r rhain. 
 

Ymweliadau cynghori yw un ffordd sydd gan yr ICO i hybu arferion da 
wrth drin data personol. Ymweliadau undydd anffurfiol yw’r rhain i edrych 

ar sut mae’r sefydliad yn trin gwybodaeth bersonol. Mae’r ICO yn rhoi 
cyngor a chanllawiau ymarferol ar y safle ac yn llunio adroddiad byr ar ôl 

yr ymweliad. Mae’r ymweliadau’n canolbwyntio fel rheol ar ddiogelwch 
gwybodaeth a rheoli cofnodion. 

 
Yn 2012/13 cynhaliodd yr ICO ymweliadau cynghori â swyddfeydd 

etholaeth Aelodau Cynulliad (ACau) a oedd wedi gwirfoddoli i gymryd 
rhan yn yr ymweliadau cyntaf o’r fath a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr 

etholedig. Roedd yr ICO yn ddiolchgar am gael cydweithrediad yr ACau 

a’u staff cymorth a bu’r ymweliadau’n fuddiol o ran sicrhau dealltwriaeth o 
swm a sylwedd y data personol sy’n cael ei drin mewn swyddfeydd 

etholaeth. 
 

Roedd yn dda gan yr ICO fod yr ACau wedi arddel agwedd mor 
flaenweithgar at ddiogelu data ac at ddiogelu gwybodaeth ac roedden ni’n 

ddiolchgar hefyd am gefnogaeth a chymorth Comisiwn y Cynulliad wrth 
drefnu’r ymweliadau. 

 
Cafwyd rhywfaint o amrywiaeth o ran maint a chynllun y swyddfeydd yr 

ymwelwyd â nhw a hefyd o ran y gweithdrefnau a’r arferion wrth drin 
data personol ond llwyddodd yr ICO i nodi meysydd cyffredin lle ceir 

arferion da, ynghyd â meysydd i’w datblygu. Mae’r themâu a nodwyd yn 
debyg o fod yn berthnasol i swyddfeydd etholaeth Aelodau Cynulliad a 

chynrychiolwyr etholedig eraill. 

 
 

 
 

Un unigryw yw perthynas rheolwr data/prosesydd data, ac mae gan yr 
Aelodau statws rheolwyr data (a’r cyfrifoldeb cyffredinol felly) dros y data 

personol sy’n cael ei drin gan eu swyddfeydd ond mae’r penderfyniadau’n 
cael eu cymryd yn ymarferol (er enghraifft ynghylch mesurau diogelwch 

TG) gan Gomisiwn y Cynulliad - sef y sefydliad sy’n darparu 
gwasanaethau canolog a chyllid i swyddfeydd etholaeth. Llwyddodd yr 

ICO i gynnig awgrymiadau ar sut y gallai’r trefniadau hyn gael eu 
hystyried. 
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Mae’r adroddiad hwn yn tynnu sylw at ein profiad ni o’r dulliau trin data 
personol yn y swyddfeydd etholaeth yr ymwelwyd â nhw a’r bwriad yw 

helpu swyddfeydd tebyg i weld ble mae modd gwneud gwelliannau yn eu 
polisïau a’u gweithdrefnau. Mae’n myfyrio hefyd ar drefniadau sydd wedi’u 

rhoi ar waith gan fathau eraill o sefydliadau lle rydyn ni’n teimlo eu bod 
yn berthnasol ac yn bragmatig.   

 

Dulliau nodweddiadol prosesu data personol 
gan swyddfeydd etholaeth Aelodau’r Cynulliad 
 
Bydd swyddfeydd etholaeth yn prosesu gwybodaeth am etholwyr sy’n 
gofyn i AC godi materion neu fynd ar ôl materion ar eu rhan. Gall ystod y 

materion a godir fod yn eang iawn a gofyn am broses gwybodaeth 
sensitif. Mae hyn yn cynnwys enwau a chyfeiriadau etholwyr, ynghyd â 

gwybodaeth (er enghraifft) am gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol 
unigolion neu eu sefyllfa ariannol. 

 
Er bod gan yr ACau a’u staff reolaeth uniongyrchol dros sut mae 

cofnodion ysgrifenedig ar waith achosion yn cael eu cadw a’u defnyddio - 
gan gynnwys y gallu i bennu polisïau ar gadw gwybodaeth ac i bennu ac i 

ddefnyddio amserlenni cadw gwybodaeth - mae ganddyn nhw lai o 

reolaeth dros gofnodion electronig sy’n cael eu storio ar systemau rheoli 
gwaith achosion. Mae’r systemau hyn yn cael eu gweithredu gan drydydd 

partïon - naill ai Comisiwn y Cynulliad neu bleidiau gwleidyddol - ac mae’n 
anos i’r ACau arddel rheolaeth uniongyrchol dros faterion fel cyfnodau 

cadw gwybodaeth a rheolau ar weld gwybodaeth. 
 

Gall swyddfeydd etholaeth brosesu data personol staff y swyddfeydd 
hefyd, y gall rhywfaint ohono fod yn sensitif.     

 

 
Arferion Da a welwyd  
 

 Roedd y swyddfeydd yr ymwelwyd â nhw yn cymryd camau i roi 
gwybod i etholwyr am sut y byddai’r wybodaeth yr oedden nhw’n ei 

rhoi – er enghraifft, gwybodaeth a oedd yn cael ei rhoi fel rhan o 
broses gwaith achosion – yn cael ei defnyddio. Roedd fformat yr 

esboniadau’n amrywio o’r naill swyddfa i’r llall; roedd paragraffau 

penodol mewn llythyrau cydnabod, esboniadau ar lafar a gwybodaeth 
ar ffurflenni cydsynio yn cael eu defnyddio’n gyffredin.  

 Roedd y swyddfeydd hynny lle ceid elfen o rannu tenantiaeth rhwng yr 
Aelod Cynulliad ac, er enghraifft, Aelod Seneddol, yn cymryd camau i 

gadw’r cofnodion ysgrifenedig oedd ganddyn nhw ar wahân. Roedden 
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nhw hefyd yn sicrhau nad oedd data personol etholwyr yn cael ei rannu 

rhwng yr AC a’r AS heb ymgynghori â’r unigolyn o dan sylw.  

 Roedd yna ymwybyddiaeth bod angen i ddata personol nad oedd ei 

angen mwyach gael ei ddinistrio mewn modd diogel. Drwy ddefnyddio 
peiriant rhwygo ar y safle yr oedd hyn yn cael ei wneud yn gyffredinol. 

 Roedd y swyddfeydd yr ymwelwyd â nhw yn defnyddio systemau 

gwaith achosion electronig penodol i hwyluso’r dasg o reoli a nôl 
gwybodaeth. Roedd y systemau hyn yn caniatáu i wybodaeth gael ei 

gweld ar sail y rôl ac oedd angen enw defnyddiwr a chyfrinair unigol er 
mwyn ei gweld. 

 Mae’r rheidrwydd technegol i ddefnyddio cyfrinair cymhleth a’i newid 

yn rheolaidd er mwyn defnyddio’r rhwydwaith yn cael ei sicrhau drwy 
ddefnyddio offer a systemau gweithredu sy’n cael eu cynnal gan 

Gomisiwn y Cynulliad. 

 Yn yr un modd, mae’r cyfle i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn cael ei 

gyfyngu mewn modd priodol gan rwydwaith Comisiwn y Cynulliad. 

 Roedd yna brosesau pendant ar gyfer fetio aelodau newydd o staff a’u 

gosod ar y rhwydwaith TG. Mae’r broses yn cael ei rheoli gan Gomisiwn 

y Cynulliad ac mae angen awdurdod yr Aelod Cynulliad, sy’n sicrhau 
lefel o reolaeth. 

 
 
Argymhellion ar gyfer Arferion Da 
 

 Mae Comisiwn y Cynulliad yn darparu rhai polisïau cyffredinol ynghylch 
rheolaeth a diogelwch gwybodaeth. Dylai swyddfeydd etholaeth 

ystyried datblygu eu polisïau neu eu canllawiau penodol eu hunain ar 
ddiogelu data neu ddiogelwch gwybodaeth, gan nodi cyfrifoldebau’r 

staff a’r camau a gymerir i gydymffurfio â’r wyth egwyddor ynghylch 

rheoli gwybodaeth mewn ffordd dda. Y polisïau gorau o ran y gwerth 
sy’n deillio ohonyn nhw fyddai polisïau sy’n ystyried arferion gweithio 

penodol y swyddfeydd unigol - gallai’r rhain gael eu datblygu ar ffurf 
cynghorion i aelodau’r staff. Gallai’r polisïau hyn gynnwys adrannau i 

fynd i’r afael â rhai o’r materion penodol sydd wedi’u hamlygu isod. 

 Er bod yna ffyrdd i greu disgwyliadau rhesymol ymysg yr etholwyr 

ynghylch sut y byddai eu gwybodaeth yn cael ei phrosesu (fel y 

crybwyllwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn), dylai swyddfeydd 
etholaeth ystyried datblygu hysbysiad/datganiad ynghylch prosesu teg 

fel dogfen ar ei phen ei hun neu fel paragraff safonol mewn llythyrau 
cydnabod. Dylai’r hysbysiad esbonio pwy yw’r rheolwr data, at ba 
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ddibenion y caiff y data ei brosesu a manylion unrhyw drydydd partïon 

y gallai’r data gael ei ddatgelu iddyn nhw. Gallai hysbysiadau’r ICO ar 
god ymarfer ar brosesu teg fod yn ddefnyddiol wrth ddatblygu 

datganiad. 

 Roedd y cyfnodau cadw ar gyfer y rhan fwyaf o gofnodion ysgrifenedig 

sy’n cynnwys data personol wedi’u hystyried yn y mwyafrif o’r 
swyddfeydd ac mae’n bwysig bod y rhain yn cael eu gorfodi. Dylai’r 

swyddfeydd ystyried llunio rhestr cadw gwybodaeth i fanylu ar y 

gwahanol gofnodion sydd ganddyn nhw a pha mor hir y cân nhw eu 
cadw. Dylai’r rhestrau hyn nodi dyddiad dinistrio cofnodion.  

 Dylid ystyried sut y gall cofnodion electronig sy’n cynnwys data 
personol gael eu chwynnu a’u dinistrio pan nad oes eu hangen 

mwyach. Mae systemau electronig at reoli gwaith achosion yn tueddu i 

gael eu darparu gan drydydd partïon - naill ai Comisiwn y Cynulliad 
neu (yn achos cofnodion hŷn) pleidiau gwleidyddol. Aelodau’r Cynulliad 

yw’r rheolwyr data ar gyfer y cofnodion y maen nhw’n eu cadw ar y 
systemau hyn ac rydyn ni’n argymell y dylen nhw ymholi â’r pleidiau 

perthnasol i benderfynu sut y gallai polisi cadw gwybodaeth gael ei roi 
ar waith ar gyfer y cofnodion ar y systemau hyn. Dylai swyddfeydd 

etholaeth ystyried hefyd y cofnodion electronig eraill sydd ganddyn 
nhw - er enghraifft, data personol mewn ffeiliau ar yrwyr rhwydwaith 

sy’n cael eu rhannu neu ar yrwyr personol - a chynnwys y rhain mewn 
unrhyw bolisi ar gadw gwybodaeth. 

 Os oes cwmnïau trydydd parti’n cael eu defnyddio i roi gwasanaethau 

sy’n cynnwys gweld data personol – er enghraifft cael gwared ar 
gofnodion papur neu gynnal a chadw TG/gwaredu asedau – dylid cael 

contract ysgrifenedig. Dylai’r contract ei gwneud yn ofynnol i’r trydydd 
partïon weithredu ar gyfarwyddyd yr AC yn unig a threfnu diogelwch 

technegol a threfniadol priodol, gan gynnwys hyfforddiant i’r staff. 
Dylai cofnod o’r wybodaeth sydd wedi’i dinistrio neu wedi’i gwaredu 

gael ei ddarparu gan y trydydd parti a’i gadw gan y swyddfeydd 
etholaeth.  

 Dylai swyddfeydd etholaeth ystyried y mesurau ffisegol sydd ganddyn 

nhw i gadw data personol yn ddiogel. Mae llawer o’r rhain yn niwtral o 
ran eu cost neu’n debyg o fod yn gymharol rad. Er enghraifft, os oes 

data personol yn cael ei gadw mewn cypyrddau sy’n gallu cael eu cloi, 
dylai’r cypyrddau hynny gael eu cloi dros nos a phryd bynnag y bydd y 

swyddfa’r cael ei gadael heb neb yno. Mae sêff i allweddi yn un ffordd 
rad o ddiogelu allweddi cypyrddau a droriau. Dylai drysau swyddfeydd 

gael eu cloi hefyd pan na fydd neb yn y swyddfa. Mae hyn yn arbennig 

o bwysig yn achos swyddfeydd sy’n rhannu tenantiaeth. 

 Os oes aelodau unigol o’r staff yn gyfrifol am gael gwared yn ddiogel ar 

gofnodion ysgrifenedig sy’n cynnwys data personol, mae yna risg y 

http://www.ico.org.uk/for_organisations/guidance_index/~/media/documents/library/Data_Protection/Detailed_specialist_guides/PRIVACY_NOTICES_COP_FINAL.ashx
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gallai gwastraff cyfrinachol yn cael ei gymysgu’n ddamweiniol â 

gwastraff cyffredinol. Mae’n amhosibl cael gwared yn llwyr ar 
gamgymeriadau gan bobl, ond mae yna gamau ymarferol a allai gael 

eu hystyried i leihau’r risg: 
 

 Gallai fod yn bolisi gan y swyddfa fod gwastraff sy’n cynnwys 
data personol gael ei rwygo ar unwaith – yn hytrach nag aros tan 

ddiwedd y diwrnod gwaith. Pe bai polisi o’r fath yn cael ei roi ar 
waith, byddem yn awgrymu y dylai biniau gwastraff cyffredinol 

gael eu symud o’r swyddfa – er enghraifft, oddi tan y desgiau – 
a’u gosod mewn mannau cyffredin, megis ceginau. Mae hynny’n 

lleihau’r risg y bydd gwastraff yn cael ei waredu yn y modd 
anghywir.  

 Gellid darparu bin neu finiau gwastraff cyfrinachol a gallai papur 
gael ei rwygo ar ddiwedd pob diwrnod gwaith (DS os nad yw’n 

cael ei rwygo ar ddiwedd y dydd, dylai gwastraff cyfrinachol gael 

ei ddiogelu dros nos). 
 Gallai darparwr allanol gael ei ddefnyddio i gasglu a dinistrio 

gwastraff cyfrinachol yn rheolaidd (sylwer ar y pwynt blaenorol 
ynghylch sicrhau contractau priodol).   

 Dylai pyrth USB a gyrwyr CD/DVD gael eu ‘cloi’ neu eu cyfyngu i 
gyfrifiadur penodol a dylid ystyried amgryptio dyfeisiau o’r fath. Mae 

hyn yn lleihau’r risg y bydd data personol yn cael ei lawrlwytho i 

ddyfeisiau cludadwy a’i golli neu ei ddwyn. Gallai hynny gael effaith 
andwyol ar destunau’r data, effeithio ar enw da’r AC a’i swyddfa a/neu 

arwain at gamau gorfodi o du’r ICO. Byddai hefyd yn helpu i ddiogelu 
rhwydwaith TG y swyddfa/Comisiwn y Cynulliad rhag cod maleisus.  

 Dylid ystyried hyfforddiant penodol ar ddiogelu data i staff swyddfeydd 

etholaeth er mwyn sicrhau bod y gweithwyr yn ymwybodol o unrhyw 
bolisi sydd mewn grym ar ddiogelu data a’u cyfrifoldebau unigol. Mae 

gan yr ICO fideos hyfforddi byr ar eu gwefan a allai gael eu defnyddio i 
godi ymwybyddiaeth o ddarpariaethau’r Ddeddf Diogelu Data. Gallai’r 

pecyn cymorth ‘Think Privacy’ gael ei ddefnyddio i danlinellu mor 
bwysig yw diogelu gwybodaeth mwn swyddfeydd.  

 Dylid ystyried llunio canllawiau penodol i swyddfeydd ar drin data 

personol sy’n cael ei gasglu mewn cymorthfeydd yn yr etholaeth. Er 
enghraifft, rhaid i wybodaeth o’r fath gael ei chludo rhwng 

cymorthfeydd, y swyddfa ac weithiau cartref yr AC neu gartrefi aelodau 
staff. Dylid sicrhau bod y staff yn gwybod y dylai gwybodaeth o’r fath 

gael ei chadw’n ddiogel ac nid ei gadael heb neb i ofalu amdani. Mae 
lleihau faint o ddata personol sy’n cael ei gofnodi mewn cymorthfeydd 

- sef ei gyfyngu i’r wybodaeth sy’n hollol angenrheidiol yn unig - yn un 
ffordd i leihau’r risg y caiff gwybodaeth ei cholli neu ei dwyn. Dylid rhoi 

ystyriaeth hefyd i gyfnod cadw nodiadau sy’n cael eu cymryd mewn 

http://www.ico.org.uk/for_organisations/training/think-privacy-toolkit
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cymorthfeydd ac i gael gwared yn ddiogel ar unrhyw wybodaeth o’r 

fath. Gallai canllawiau gael eu hymgorffori mewn polisi i’r swyddfa ar 
ddiogelu data neu ddiogelu gwybodaeth (fel y soniwyd uchod). 

 

 Os oes peirannau ffacs yn cael eu defnyddio mewn swyddfeydd 

etholaeth, dylid ystyried datblygu canllawiau ynglŷn â’u defnyddio er 
mwyn helpu i atal data personol rhag cael ei ddatgelu’n ddiangen. 

Gallai’r canllawiau gynnwys mesurau fel: 

 Anfon y data personol lleiaf sy’n angenrheidiol yn unig. 
 Gwirio rhifau ffacs ddwywaith cyn anfon. 

 Defnyddio rhifau sydd wedi’u rhaglennu ac wedi’u gwirio 
ymlaen llaw. 

 Os oes gwybodaeth sensitif yn cael ei hanfon, ffonio ymlaen 
llaw i wirio rhifau ffacs a sicrhau bod y parti arall yn barod i 

dderbyn yr wybodaeth a’i bod yn cael ei hanfon i swyddfa / 
safle sydd â diogelwch priodol. 

 Diffodd y peiriant dros nos fel na all dderbyn negeseuon – 
mae hyn yn lleihau’r risg y bydd negeseuon sy’n cynnwys 

gwybodaeth sensitif yn cael eu gadael heb neb i ofalu 
amdanyn nhw ar ôl oriau swyddfa. 

 Mae’n ymddangos mai anghyffredin yw ceisiadau i swyddfeydd 

etholaeth am ddata personol oddi wrth etholwyr neu drydydd partïon. 
Byddai canllawiau i’r staff ar sut i drin ceisiadau o’r fath – gan gynnwys 

mesurau fel sut i’w cofnodi a phwy sy’n gyfrifol am ymdrin â nhw – yn 
helpu’r staff i ymdrin â nhw yn effeithiol pan fyddan nhw’n dod i law. 

Un ddogfen gyfeirio ddefnyddiol yw rhestr gyfeirio’r ICO ar drin 
ceisiadau am wybodaeth bersonol.  

 

 

Ffynonellau gwybodaeth 
 

Mae’r ICO wedi llunio ystod o ganllawiau i sefydliadau eu defnyddio er 

mwyn rheoli a diogelu eu gwybodaeth bersonol yn well.  

 

Mae’r ystod lawn o ganllawiau ar gael ar wefan yr ICO yma: 

http://www.ico.org.uk/for_organisations/data_protection 

 

Mae’r cyhoeddiadau a allai fod yn berthnasol ac yn ddefnyddiol yn 

cynnwys: 

 

A practical guide to IT security 

http://www.ico.org.uk/for_organisations/guidance_index/~/media/documents/library/Data_Protection/Practical_application/checklist_for_handling_requests_for_personal_information.ashx
http://www.ico.org.uk/for_organisations/guidance_index/~/media/documents/library/Data_Protection/Practical_application/checklist_for_handling_requests_for_personal_information.ashx
http://www.ico.org.uk/for_organisations/data_protection
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http://www.ico.org.uk/for_organisations/guidance_index/~/media/docum

ents/library/Data_Protection/Practical_application/it_security_practical_gu

ide_welsh.ashx 

 

A quick guide to the ICO’s code of practice for employers  

http://www.ico.org.uk/for_organisations/guidance_index/~/media/docum

ents/library/Data_Protection/Practical_application/quick_guide_to_the_e

mployment_practices_code.ashx 

 

A code of practice on the use of CCTV cameras 

http://www.ico.org.uk/for_organisations/guidance_index/~/media/docum

ents/library/Data_Protection/Detailed_specialist_guides/ICO_CCTVFINAL_

2301.ashx 

 

A code of practice on the collection of personal information and the notice 

that needs to be given to the individual 

http://www.ico.org.uk/for_organisations/guidance_index/~/media/docum

ents/library/Data_Protection/Detailed_specialist_guides/PRIVACY_NOTICE

S_COP_FINAL.ashx 

 

A checklist for handling requests from individuals to see copies of the 

information about them 

http://www.ico.org.uk/for_organisations/guidance_index/~/media/docum

ents/library/Data_Protection/Practical_application/checklist_for_handling_

requests_for_personal_information.pdf 

 

Rhagor o gymorth 
 

Mae gan yr ICO swyddfa yng Nghymru, y gallwch gysylltu â hi ar 029 

2067 8400 neu drwy’r e-bost yn wales@ico.org.uk. Mae’r staff ar gael i 

ateb cwestiynau am gydymffurfio â’r gofynion ynglŷn â diogelu data. 
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