Hysbysiad Preifatrwydd mewn perthynas â Phridiannau Tir
Mae'r tîm Pridiannau Tir yn rhan o Gyngor Sir Penfro. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn nodi'r modd y
mae'r tîm Pridiannau Tir yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol.

1. Yr wybodaeth yr ydym yn ei defnyddio:



gwybodaeth bersonol (er enghraifft enw, cyfeiriad cartref, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn)
unrhyw wybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch cais am wasanaethau gennym yn eich cais am bridiant tir

2. Y rheswm dros gasglu'r wybodaeth hon:
Rydym yn casglu ac yn defnyddio'r wybodaeth er mwyn:
 cynnal Chwiliad Pridiannau Tir (llenwi ffurflenni)
 ein galluogi i gysylltu â chi ynghylch ymholiadau mewn perthynas â Chwiliad, cofnodion neu
Chwiliadau Personol
 ein galluogi i gysylltu ag adrannau neu Gynghorau neu Gyrff Statudol eraill ynghylch materion sy'n
effeithio ar y tir sy'n destun y Chwiliadau a gynhelir
 gweinyddu'r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol a'r Gwasanaethau Chwilio.
Byddwn yn casglu ac yn defnyddio'r wybodaeth hon o dan Erthygl 6 (1)(b) [cyflawni contract] neu erthygl
6 (1)(e) [arfer awdurdod swyddogol] o'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.
Byddwn yn casglu ac yn defnyddio'r wybodaeth hon oherwydd eich bod wedi gofyn i ni gynnal Chwiliad
Pridiannau Tir Lleol, neu gwblhau Ymholiadau CON29 i Awdurdodau Lleol, neu hwyluso chwiliad personol
sy'n cael ei wneud o'r cofnodion a gedwir gennym. Os nad ydych yn dymuno i ni gasglu a defnyddio'r
wybodaeth hon, dylech ddweud hynny wrthym, ond ni fyddwn yn gallu cyflawni'r gwasanaeth ar eich
cyfer.

3. Y ffordd y byddwn yn casglu gwybodaeth gennych:
Bydd yr wybodaeth y byddwch yn ei darparu yn cael ei phrosesu yn unol â Rheoliad Cyffredinol ar
Ddiogelu Data 2016. Gallech roi'r wybodaeth hon i ni wrth ofyn i ni gynnal Chwiliadau ar eich rhan. Gall yr
wybodaeth hon gael ei rhoi i ni gan y trydydd partïon y byddwch yn eu defnyddio i gynnal gwasanaethau
chwilio ar eich rhan.
Mewn rhai achosion, bydd Adrannau eraill y Cyngor, Cynghorau eraill neu Gyrff Statudol eraill yn rhannu
gwybodaeth â ni, yn rhan o swyddogaeth statudol awdurdod cofrestru, a gallwn ninnau rannu'r
wybodaeth â nhw am yr un rheswm.
Gall y gwasanaethau mewnol yng Nghyngor Sir Penfro, e.e. Cynllunio, Rheoli Adeiladu, Iechyd yr
Amgylchedd a Thai, a Phriffyrdd, drosglwyddo gwybodaeth i ni pan fydd yn rhaid i ni gyflawni ein
swyddogaethau mewn perthynas â Phridiannau Tir. Er enghraifft, cael copïau o geisiadau am grantiau ar
gyfer cymorth ariannol, y mae'n rhaid eu cofrestru fel Pridiant Tir Lleol, neu ddogfennau sy'n cynnwys
gwybodaeth am gyfeiriadau y mae cofnodion ar gyfer cofrestru ar y Gofrestr Pridiannau Tir Lleol ynddynt.
Byddwn hefyd yn gwneud unrhyw ddatgeliadau sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith, a gallem hefyd rannu'r
wybodaeth hon â chyrff eraill sy'n gyfrifol am ganfod/atal twyll neu am archwilio/gweinyddu cyllid
cyhoeddus, er mwyn sicrhau bod arian yn cael ei dargedu a'i wario yn y ffordd fwyaf priodol a
chosteffeithiol. Er mwyn cyflawni hyn, gallai gwybodaeth gael ei rhannu ag adrannau mewnol eraill yng
Nghyngor Sir Penfro, a hefyd ag 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, ac ni fyddwn ond yn casglu'r wybodaeth bersonol
sy'n ofynnol i ddarparu ein gwasanaethau i chi.

4. Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?
Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am y cyfryw gyfnod ag a fydd yn angenrheidiol i ddelio â chwiliadau
neu Ymholiadau i Awdurdod Lleol mewn perthynas â CON29, ac i weinyddu'r chwiliadau neu ymholiadau
hynny, yn ogystal ag i ddelio â'r gwaith o gofrestru pridiannau tir lleol yn y cofrestrau priodol. Ni fyddwn
yn cadw eich data yn hirach nag sy'n rhaid i gydymffurfio â'r swyddogaethau hyn. Mae ein Polisi ar Gadw
Data i'w weld ar ein gwefan: www.pembrokeshire.gov.uk.

5. Eich hawliau
O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (2016), mae gennych chi, yr unigolyn, hawliau y gallwch eu
harddel mewn perthynas â'r wybodaeth a gedwir gennym amdanoch. Ni fydd pob hawl yn berthnasol, a
bydd hyn yn dibynnu ar y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data.









Yr hawl i Gael Gwybod – mae gan unigolion yr hawl i gael gwybod bod eu data personol yn cael
eu casglu a'u defnyddio. Mae hyn yn ofyniad tryloywder allweddol o dan y GDPR
Yr hawl i Gyrchu – mae gennych hawl i ofyn am fynediad at yr wybodaeth a gedwir gennym
amdanoch, ac i gael copi ohoni
Yr hawl i Gywiro – mae gennych hawl i ofyn am i'ch gwybodaeth gael ei chywiro
Yr hawl i Ddileu – nid yw hon yn hawl absoliwt, a bydd yn dibynnu ar y rheswm dros brosesu eich
gwybodaeth bersonol
Yr hawl i Gludadwyedd Data – nid yw hyn yn berthnasol ond i waith prosesu data a wneir trwy
ddulliau awtomatig
Gallai'r hawl i Gyfyngu ar waith prosesu fod yn berthnasol – gallwch wneud cais i ni stopio
prosesu eich data personol; fodd bynnag, gallai hyn beri oediad neu ein hatal rhag darparu
gwasanaeth i chi. Byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais, ond efallai y bydd yn ofynnol i ni gadw
neu brosesu gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol
Yr hawl i Wrthwynebu – nid yw hon yn hawl absoliwt, a bydd yn dibynnu ar y rheswm dros
brosesu eich gwybodaeth bersonol.

6. Cwynion neu Ymholiadau
Mae Cyngor Sir Penfro yn ymdrechu i gyflawni'r safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth
bersonol. Oherwydd hyn, rydym yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i unrhyw gŵynion a ddaw i law ynghylch hyn.
Rydym yn annog pobl i dynnu ein sylw os ydynt o'r farn bod ein dulliau o gasglu a defnyddio gwybodaeth
yn annheg, yn gamarweiniol neu'n amhriodol.
Nid yw'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn darparu manylion llawn am bob agwedd ar ein gwaith o gasglu a
defnyddio gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydym yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth neu
esboniad ychwanegol, yn ôl yr angen. Dylid anfon unrhyw gais am hyn i'r cyfeiriad isod:
Jo Hendy, Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk
Ffôn: 01437 764551
Os hoffech wneud cwyn ynghylch y ffordd yr ydym wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch
gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y corff statudol sy'n goruchwylio'r gyfraith diogelu
data:
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
SK9 5AF
E-bost: caseworker@ico.org.uk Rhif ffôn: 0303 123 1113

