HYSBYSIAD PREIFATRWYDD
Grant Diwylliant Caffi
Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn disgrifio sut y bydd Cyngor Sir Penfro (fel Rheolwr Data) yn
casglu, defnyddio a rhannu eich data personol at ddibenion gweinyddu’r Grant Diwylliant Caffi.
Sicrhawyd bod y cyllid hwn ar gael trwy fenter Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, er mwyn
cynorthwyo busnesau lleol yng nghanol trefi a rhanbarthau i agor yn ddiogel ac ymateb i’r heriau
newydd y maent yn eu hwynebu yn sgil pandemig COVID-19.
Pam y mae angen eich gwybodaeth chi arnom (dibenion prosesu)
Rydym yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol fel y gallwn reoli’r Grant Diwylliant
Caffi. Gan mai chi yw’r prif gyswllt ar gyfer eich busnes/sefydliad, caiff eich manylion cyswllt
personol eu defnyddio i gysylltu â chi i reoli’r broses grant yn effeithiol a gweinyddu’r Grant
Diwylliant Caffi.
Caiff y wybodaeth yr ydych yn ei darparu ei phrosesu yn unol â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol
2016, Deddf Diogelu Data 2018, Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 a Deddf Llywodraeth Leol
1988.
Byddwn hefyd yn gwneud unrhyw ddatgeliadau sydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith ac efallai y byddwn
hefyd yn rhannu’r wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy’n gyfrifol am ddod o hyd i dwyll/atal twyll
neu drosedd neu archwilio/gweinyddu cyllid cyhoeddus er mwyn sicrhau bod arian yn cael ei
dargedu a’i wario yn y ffordd fwyaf priodol ac effeithiol o ran cost. Er mwyn cyflawni hyn, caiff
gwybodaeth ei rhannu gyda’r Gwasanaeth Archwilio o fewn Cyngor Sir Penfro a chydag Archwilydd
Cyffredinol Cymru.
Ni fyddwn yn gwneud unrhyw ddatgeliadau i drydydd parti er dibenion marchnata.
Bydd eich data yn ddiogel ac yn gyfrinachol bob amser ac ni fyddwn ond yn casglu’r wybodaeth
bersonol sydd ei hangen er mwyn i ni allu darparu ein gwasanaeth i chi.
Pa ddata personol sy’n cael ei gasglu?
Dyma’r categorïau o ddata personol:
 Teitl
 Enw
 Cyfeiriad cyswllt
 Rhif ffôn cyswllt
 E-bost cyswllt
 Ystod oed
 Rhyw
 Data Du, Asiaidd, a Lleiafrif Ethnic
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 A yw person yn ystyried ei hun yn anabl neu beidio
 A yw person yn siaradwr Cymraeg neu beidio
 Rhif Ardrethi Annomestig Cenedlaethol

Beth yw ein sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol?
Mae’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) yn gofyn bod amodau penodol yn cael eu diwallu
er mwyn sicrhau bod eich data personol yn gyfreithiol. Mae’r amodau perthnasol yna isod:
 Erthygl 6 (1)(b) Cytundeb: mae’r prosesu yn hanfodol ar gyfer cytundeb sydd gennych
gyda’r unigolyn, neu oherwydd eu bod wedi gofyn i chi gymryd camau penodol cyn dod i
gytundeb.
 Erthygl 6 (1)(e) Tasg Gyhoeddus: mae’r prosesu yn hanfodol er mwyn i chi gyflawni tasg
sydd o fudd cyhoeddus neu ar gyfer eich swyddogaethau swyddogol, ac mae gan y dasg
neu swyddogaeth sail glir yn y gyfraith.
Mae rhai mathau o ddata personol yn fwy sensitif nag eraill ac mae angen mwy o ddiogelu arnynt.
Caiff hyn ei alw’n ‘ddata categori arbennig’ a gallai gynnwys gwybodaeth am eich tarddiad hiliol
neu ethnig, barn wleidyddol, credoau crefyddol neu athronyddol neu aelodaeth o undeb llafur a
phrosesu data genynnol neu fiometreg, iechyd a bywyd rhywiol a thueddiadau rhywiol.
Rydym yn prosesu’r math hwn o ddata categori arbennig gan ei fod yn hanfodol am y rhesymau
canlynol:
 Erthygl 9 (2)(a) Rydych wedi rhoi eich caniatâd pendant. Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl
ar unrhyw adeg. Er mwyn gwneud hyn, cysylltwch â’r gwasanaeth y mae eu manylion
cyswllt wedi eu rhestru uchod.
 Erthygl RhDDC 9(2)(g) – budd sylweddol i’r cyhoedd a DPA 2018 – Atodiad 1, Rhan 2, para
6 (Dibenion statudol a llywodraethol)
Gyda phwy fyddwn ni’n rhannu eich gwybodaeth?
Efallai y bydd angen i ni rannu eich data personol gydag adrannau mewnol, sefydliadau eraill a
thrydydd parti, bydd hyn yn cynnwys:
 Cyngor Sir Penfro
 Llywodraeth Cymru a chyrff cysylltiedig
 Sefydliadau partner
Mae gan Gyngor Sir Penfro ddyletswydd i amddiffyn y gronfa gyhoeddus y mae’n ei rheoli. Felly,
gallai’r wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi i ni gael ei defnyddio er mwyn amddiffyn rhag twyll neu
ddarganfod twyll ac ar gyfer dibenion archwilio yn fewnol ac yn allanol.
Am ba mor hir y byddwn ni’n cadw eich gwybodaeth?
Ni fydd Cyngor Sir Penfro ond yn cadw eich gwybodaeth mor hir ag sydd angen, gan ystyried cyngor
y Llywodraeth a’r risg parhaus yn sgil COVID-19. Bydd y wybodaeth a ddisgrifir yn yr hysbysiad
preifatrwydd hwn yn cael ei chadw o leiaf trwy gyfnod yr ymateb i COVID-19 a chyfnod amser
archwilio a chyllido perthnasol.
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Eich Hawliau
O dan Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016 a Deddf Diogelu Data 2018, mae gennych hawliau
fel unigolyn sy’n cynnwys:
 Yr hawl i Unioni – mae gennych yr hawl i ofyn i gael eich gwybodaeth wedi ei chywiro.
 Efallai y bydd yr hawl i Gyfyngu ar brosesu yn berthnasol – fe allwch ofyn i ni roi’r gorau i
brosesu eich data personol ond fe allai hyn ein hoedi neu ein hatal rhag cyflwyno’r
gwasanaeth i chi. Byddwn yn ceisio cydymffurfio â’ch cais ond efallai y bydd angen i ni gadw
neu brosesu gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â’n dyletswyddau cyfreithiol.
 Yr hawl i Wrthwynebu – nid yw hwn yn hawl absoliwt a bydd yn dibynnu ar y rheswm dros
brosesu eich gwybodaeth bersonol.
 Yr hawl i gludadwyedd Data – mae’r hawl gennych ofyn i drosglwyddo eich gwybodaeth
heb rwystr.
 Yr hawl i beidio â bod yn destun penderfynu Awtomataidd a phroffilio.
 Hawl i Fynediad – mae’r hawl gennych i ofyn i ni am gopïau o’ch data personol. I wneud
cais, cysylltwch â:
Mynediad i Gofnodion
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
E-bost: accesstorecords@pembrokeshire.gov.uk

Rhif ffôn: 01437 775798

Cwynion neu Ymholiadau:
Mae Cyngor Sir Penfro yn ceisio cyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth
bersonol. Am y rheswm hwn, rydym yn cymryd unrhyw gwynion a dderbyniwn am hyn o ddifrif.
Rydym yn annog pobl i dynnu ein sylw os credant fod ein casgliad neu ddefnydd o wybodaeth yn
annheg, yn gamarweiniol neu'n amhriodol.
Nid yw'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rhoi manylion hollgynhwysfawr am bob agwedd ar ein
casgliad a'n defnydd o wybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydym yn fodlon darparu unrhyw
wybodaeth neu esboniad ychwanegol sydd ei angen. Dylid anfon unrhyw geisiadau am hyn i'r
cyfeiriad isod:
Jo Hendy, Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
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E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk
Rhif Ffôn: 01437 764551
Os ydych am wneud cwyn am y ffordd rydym wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch
gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth fel y corff statudol sy'n goruchwylio cyfraith diogelu
data:
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
SK9 5AF
E-bost: wales@ico.org.uk
Rhif Ffôn: 0303 123 1113
Ein manylion cyswllt fel Rheolwr Data yw:
Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP.
Rhif ffôn: 01437 764551 neu enquiries@pembrokeshire.gov.uk
Manylir ar wybodaeth ein Swyddog Diogelu Data uchod yn yr Adran Cwynion ac Ymholiadau.
Newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd hwn:
Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd.
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