Hysbysiad Preifatrwydd - Gwasanaethau Gofal Plant
1. Pam yr ydym yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol?
Rydym yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol fel y gallwn:
 asesu’ch anghenion i benderfynu pa gymorth neu wasanaethau y gallai fod arnoch eu
hangen
 rhoi mynediad i chi at y cymorth a’r gwasanaethau perthnasol
 rhannu gwybodaeth gydag adrannau mewnol eraill, a chyrff allanol megis darparwyr
iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn sicrhau bod y cymorth a'r gwasanaethau wedi eu
teilwra i ateb eich anghenion unigol chi
 cyflawni ein dyletswyddau diogelu
 cyflawni dyletswyddau cyfreithiol pan fydd llys yn ein gorchymyn i wneud hynny, megis
darparu asesiadau, adroddiad, dogfennau cyfreithiol eraill a gwybodaeth.
 cyflawni ein dyletswyddau o ganlyniad i gontract
 comisiynu’r gwasanaethau priodol i chi
Mae Prosesu eich data yn:
 angenrheidiol er mwyn cyflawni contract i wneud hynny
 oherwydd bod arnom ddyletswydd gyfreithiol i brosesu yn unol â:
o Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
o Deddf Plant 2004 a Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008
o Deddf Iechyd Meddwl 2007 a Deddf Galluedd Meddyliol 2005
o Deddf Llywodraeth Leol 2000
 angenrheidiol er mwyn amddiffyn buddiannau hanfodol rhywun
 angenrheidiol er mwyn cyflawni’r dasg hon a gwneud hynny yn unol â’r Deddfau uchod a
deddfwriaeth berthnasol arall dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014.
Mae rhai mathau o ddata personol yn fwy sensitif nac eraill, ac angen mwy o ddiogelwch.
Dosberthir hyn fel ‘data categori arbennig’ a gallai gynnwys gwybodaeth ynghylch eich tras
hiliol neu ethnig, daliadau crefyddol neu brosesu data genetig neu fiometrig, iechyd a bywyd
rhywiol a thuedd rywiol. Rydym yn prosesu’r math hwn o ddata am ei fod yn angenrheidiol
am resymau:
 Cyflogaeth, nawdd cymdeithasol a chyfraith diogelwch cymdeithasol
 Buddiannau hanfodol
 Lles sylweddol y cyhoedd ar sail y ddeddfwriaeth uchod
 Dibenion Iechyd a Gofal Cymdeithasol
2. Sut y defnyddir y wybodaeth amdanoch chi?
Caiff y wybodaeth yr ydych chi’n ei rhoi ei phrosesu yn unol â Rheoliad Diogelu Data 2016,
Deddf Diogelu Data 2018, ac yn unol â’r ddeddfwriaeth uchod.
Efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth berthnasol amdanoch chi gydag adrannau mewnol
a/neu sefydliadau allanol er mwyn darparu gwasanaethau ac yn ddarostyngedig i’r rhesymau
dros brosesu eich data fel y rhestrwyd ym mhwynt 1 uchod.
Gall adrannau mewnol gynnwys:
Timau Gwasanaethau Plant - Tîm Asesu Gofal Plant, Tîm Plentyn mewn Angen, Tîm
Rhianta Corfforaethol, Tîm Lleoli Teuluoedd, Tîm Ymyrryd mewn Teulu, Ymyl Gofal,
Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd, Canolfan Gyswllt Neyland, Tîm o gwmpas y

Teulu, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg a Swyddog Dynodedig ar gyfer Rheoli
Honiadau o Gamdriniaeth Broffesiynol.
Gall adrannau eraill gynnwys Tîm Diogelu Oedolion, Tîm Iechyd Meddwl, Tîm
Camddefnyddio Sylweddau, Addysg yn cynnwys Tîm Plant ag Anableddau, Tai, Iechyd yr
Amgylchedd, Anableddau Dysgu a Chyfnodau Pontio, Tîm Rhyddhau ar y Cyd, Gofal
Cymunedol gan gynnwys y Tîm Iechyd Galwedigaethol.
Gall Sefydliadau Allanol gynnwys:
Heddlu Dyfed Powys a Heddluoedd eraill, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a
Gorllewin Cymru, Gwasanaeth Ambiwlans, Gwasanaethau Mabwysiadu Canolbarth Cymru,
CAFCASS, Awdurdodau Lleol eraill, Byrddau Iechyd, cyrff sy’n darparu Gwasanaethau Eiriol
a gwasanaethau iechyd a lles eraill, cyrff y trydydd sector sy’n darparu gwasanaethau
cymorth perthnasol, Darparwyr Gofal, yn cynnwys Asiantaethau Maethu Annibynnol a’u
Gweithwyr.
Mae’n rhaid i’r holl sefydliadau yr ydym ni’n rhannu gwybodaeth â hwy sicrhau eu bod yn
cydymffurfio â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016.
Mae gennym ddyletswydd i amddiffyn y cyllid cyhoeddus yr ydym yn ei weinyddu ac efallai y
byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddwyd gennych ar y ffurflen hon, er enghraifft, i
gynnal gwaith cydweddu data neu i ganfod ac atal twyll. Efallai y byddwn yn croeswirio’r
wybodaeth gyda chyrff perthnasol eraill, sefydliadau, neu adrannau eraill o Gyngor Sir
Penfro a Chynghorau eraill.
Byddwn hefyd yn datgelu unrhyw wybodaeth sydd ei hangen drwy gyfraith ac efallai y
byddwn hefyd yn rhannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am ganfod / atal twyll
neu archwilio/gweinyddu arian cyhoeddus er mwyn sicrhau bod yr arian yn cael ei dargedu
a’i wario yn y ffordd fwyaf priodol a chost effeithiol. Er mwyn cyflawni hyn, efallai y rhennir
gwybodaeth gydag adrannau mewnol eraill o fewn Cyngor Sir Penfro megis Cyllid ac
Archwilio a gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Ni fyddwn yn datgelu dim i drydydd parti ar gyfer marchnata oni fyddwch wedi rhoi cydsyniad
eglur i ni wneud hynny.
Cedwir eich data yn ddiogel ac yn gyfrinachol bob amser ac ni fyddwn yn casglu ond y
wybodaeth bersonol sydd ei hangen i ddarparu ein gwasanaeth i chi.
3. Pa mor hir y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?
Byddwn yn cadw’r wybodaeth a roddwyd i ni am 75 mlynedd o’ch pen-blwydd yn 18 mlwydd
oed neu am gyfnod o 15 mlynedd ar ôl dyddiad marwolaeth i Blant sy’n Derbyn Gofal, Plant
a Phobl Ifanc sy’n destun Gorchmynion Goruchwylio neu mewn perthynas â Diogelu Plant.
Caiff eich gwybodaeth ei difa’n ddiogel pan na fydd ei hangen mwyach.
4. Mynediad at fy ngwybodaeth bersonol?
Gellwch gael gwybod a ydym yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch drwy wneud
cais mynediad gwrthrych dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016. I wneud cais am
unrhyw wybodaeth bersonol a fo gennym, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â:
Tîm Mynediad at Gofnodion
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP

5. Eich Hawliau
Dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016 (GDPR), mae gennych chi fel unigolyn hawliau y
cewch eu harfer mewn perthynas â’r wybodaeth yr ydym yn ei chadw ynglŷn â chi. Ni fydd yr
holl hawliau yn berthnasol; bydd yn dibynnu ar y sail gyfreithiol dros brosesu eich data.









Yr hawl i gael eich Hysbysu - Mae gan unigolion yr hawl i gael eu hysbysu ynghylch y
ffordd y mae eu data personol yn cael ei gasglu a’i ddefnyddio. Mae hwn yn ofyniad
tryloywder allweddol dan y GDPR.
Hawl Mynediad - Mae gennych chi hawl i ofyn am gael mynediad at y wybodaeth yr
ydym yn ei chadw amdanoch chi a chael copi ohoni.
Hawl Cywiro - Mae gennych chi hawl i ofyn am i’ch gwybodaeth gael ei chywiro.
Hawl Dileu - Nid yw hon yn hawl absoliwt a bydd yn dibynnu ar y rheswm dros
brosesu eich gwybodaeth bersonol.
Efallai y bydd yr hawl i Gyfyngu ar brosesu yn berthnasol - cewch ofyn i ni roi’r gorau
i brosesu eich data personol; fodd bynnag, efallai y bydd hyn yn peri oedi neu yn ein
hatal rhag darparu gwasanaeth ar eich cyfer. Byddwn yn ceisio cydymffurfio â’ch cais
ond efallai y bydd yn ofynnol i ni ddal neu brosesu gwybodaeth i gydymffurfio â’n
dyletswyddau cyfreithiol.
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 gyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio
gwybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn, rydym yn cymryd unrhyw gwynion ynghylch hyn o
ddifrif. Rydym yn annog pobl i ddwyn mater i’n sylw os byddant yn credu bod y modd yr
ydym yn casglu neu ddefnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu anaddas.
Nid yw’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rhoi manylion llawn pob agwedd ar y ffordd yr ydym
yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydym yn hapus i roi unrhyw
wybodaeth neu esboniad ychwanegol sydd ei angen. Dylid anfon unrhyw geisiadau am hyn
i’r cyfeiriad isod:
**, Y Swyddog Gwarchod Data
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk Ffôn: 01437 764551
Os bydd arnoch eisiau gwneud cwyn ynglŷn â’r ffordd yr ydym wedi prosesu eich
gwybodaeth bersonol, gellwch 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 case worker@ico.org.uk
Rhif ffôn: 0303 123 1113
7. Newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd hwn.
Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd.

