Hysbysiad Preifatrwydd
Rheoli Datblygu ‐ Swyddogaethau Statudol ac Anstatudol
Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut y bydd Cyngor Sir Penfro (fel Rheolwr Data) yn casglu,
defnyddio a rhannu eich data personol at ddibenion pennu ar geisiadau cynllunio, gweinyddu'r broses
apelio ar y cyd â'r Arolygiaeth Gynllunio, ymateb i ymholiadau cyn ymgeisio statudol ac anstatudol ac
ymholiadau datblygu a ganiateir, ymateb i sgrinio a chwmpasu barn ac ymchwilio i faterion gorfodi posibl.
Pam rydym angen eich gwybodaeth (dibenion prosesu)
Rydym yn casglu ac yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol fel y gallwn ddelio â'ch cais/apêl/ymholiad.

(Os ydych chi'n gwneud gwrthwynebiad neu sylw, yna bydd eich data personol yn cael ei
ddefnyddio i ddelio â'r cais rydych chi'n ei wrthwynebu neu'n cyflwyno sylwadau yn ei gylch. Am
fanylion pellach ynglŷn â hyn, gweler yr Hysbysiad Preifatrwydd Rheoli Datblygu ‐
Cynrychioliadau Trydydd Parti sydd ar wahân).
Bydd gwybodaeth bersonol a dderbynnir yn cael ei chadw yn y systemau Adrannol a phan gyhoeddir y
dogfennau hynny ar y we, byddant yn ddarostyngedig i ofynion y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data
a'n polisi cadw dogfennau. Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei phrosesu yn unol â Rheoliad Diogelu
Data Cyffredinol 2016, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Deddf Cynllunio
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a Deddf Cynllunio (Cymru) 2015.
Byddwn hefyd yn gwneud unrhyw ddatgeliadau sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith ac efallai y byddwn hefyd yn
rhannu'r wybodaeth hon â chyrff eraill sy'n gyfrifol am ganfod/atal twyll/troseddau neu
archwilio/gweinyddu arian cyhoeddus i sicrhau bod arian yn cael ei dargedu a'i wario yn y ffordd fwyaf
priodol a chost effeithiol. Er mwyn cyflawni hyn, bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda'n Gwasanaeth
Archwilio yng Nghyngor Sir Penfro a chyda Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Ni fyddwn yn gwneud unrhyw ddatgeliadau i drydydd partïon at ddibenion marchnata.
Bydd eich data yn ddiogel ac yn gyfrinachol bob amser a dim ond y wybodaeth bersonol sy'n ofynnol i
ddarparu ein gwasanaeth y byddwn yn ei chasglu.
Pa fath o ddata personol sy'n cael ei gasglu?
Y categorïau o ddata personol sy'n cael eu casglu yw:





enwau;
manylion cyswllt;
cyfeiriadau;
data lleoliad.

Beth yw ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol?
Mae'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn gofyn am fodloni amodau penodol er mwyn sicrhau ein
bod yn prosesu eich data personol yn gyfreithlon. Mae'r amodau perthnasol isod: :
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Erthygl 6 (1)(e) Tasg gyhoeddus: mae'r prosesu yn angenrheidiol er mwyn i chi berfformio
tasg er budd y cyhoedd neu er mwyn eich swyddogaethau swyddogol, ac mae gan y dasg
sail glir yn ôl y gyfraith.
Â phwy byddwn yn rhannu eich gwybodaeth?
Efallai y bydd angen i ni rannu eich data personol ag adrannau mewnol, sefydliadau eraill a thrydydd
partïon, gall hyn gynnwys:


Adrannau eraill yn yr Is‐adran Gynllunio, Adran Gyfreithiol, Gwasanaethau Pwyllgor, Refeniw a
Budd‐daliadau, cyrff allanol gan gynnwys yr Arolygiaeth Gynllunio, y Swyddfa Brisio a'r Gofrestrfa
Tir.

Dyletswydd Cyngor Sir Penfro yw diogelu'r cronfeydd cyhoeddus y maent yn eu rheoli. Felly, efallai bydd y
wybodaeth rydych wedi'i darparu i ni yn cael ei defnyddio er mwyn atal a chanfod twyll ac at ddibenion
archwilio yn fewnol ac yn allanol.
Pa mor hir ydyn ni'n cadw eich gwybodaeth?
Bydd Cyngor Sir Penfro ond yn cadw eich gwybodaeth am gyhyd ag y bydd angen, byddwn yn cadw'r
wybodaeth a ddarperir i ni fel y nodir yn yr adroddiad Cadw Dogfen Rheoli Datblygu a bydd eich
gwybodaeth yn cael ei gwaredu'n ddiogel unwaith na fydd ei hangen mwyach.
Eich Hawliau Chi
O dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016 a Deddf Diogelu Data 2018, mae gennych hawliau fel
unigolyn, gan gynnwys:






Yr hawl i gywiro ‐ mae gennych hawl i ofyn am gywiro'ch gwybodaeth.
Efallai y bydd yr hawl i gyfyngu ar brosesu yn berthnasol ‐ gallwch ofyn i ni roi'r gorau i brosesu'ch
data personol. Fodd bynnag, gall hyn achosi oedi neu ein hatal rhag darparu gwasanaeth i chi.
Byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais ond efallai y bydd gofyn i ni ddal neu brosesu gwybodaeth
i gydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol.
Yr hawl i wrthwynebu ‐ nid yw hon yn hawl diamod a bydd yn dibynnu ar y rheswm dros brosesu
eich gwybodaeth bersonol.
Yr hawl i gael Mynediad ‐ mae gennych yr hawl 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 Ffoniwch: 01437 775798
Cwynion neu Ymholiadau:
Mae Cyngor Sir Penfro yn ceisio cyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol.
Oherwydd hyn, rydym yn cymryd unrhyw gwynion a dderbyniwn ynglŷn â hyn o ddifrif. Rydym yn annog
pobl i roi gwybod i ni os ydyn nhw'n credu bod y ffordd rydyn ni'n casglu gwybodaeth neu yn ei defnyddio
yn annheg, yn gamarweiniol neu'n amhriodol.
Nid yw'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn darparu’r holl fanylion ynghylch pob agwedd ar ein proses o
gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydym yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth
ychwanegol neu esboniad sydd eu hangen. Dylech gyfeirio unrhyw geisiadau at y cyfeiriad isod:
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Jo Hendy, Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
E‐bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk
Rhif ffôn: 01437 764551
Os ydych am wneud cwyn am y ffordd yr ydym wedi prosesu eich data personol, cysylltwch â Swyddfa’r
Comisiynydd Gwybodaeth fel y corff statudol sy'n goruchwylio'r gyfraith ynglŷn â 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 ni fel Rheolydd Data yw:
Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Penfro, SA61 1TP.
Rhif ffôn: 01437 764551 neu ymholiadau@sir‐benfro.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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