Hysbysiad Prosesu Teg
Gwasanaeth Amgueddfa Sir Benfro

1. Pam rydym ni’n casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol?
Er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, mae’n hanfodol i’r Cyngor gasglu, storio a phrosesu data
personol sy’n gysylltiedig â chwsmeriaid a rhoddwyr yr amgueddfa. Mae gweithdrefnau diogelu yn
eu lle i sicrhau bod y data hwn yn cael ei gadw’n ddiogel a bod preifatrwydd unigolion yn cael ei
ddiogelu. Cyngor Sir Penfro yw’r rheolwr data ar gyfer y wybodaeth bersonol a gesglir.
Mae prosesu eich data yn:




Erthygl 6(1)(a) Caniatâd – ar gyfer rhestrau post, byddwn yn anfon gwybodaeth am
ddigwyddiadau a gweithgareddau’r amgueddfa atoch.
Erthygl 6(1)(b) Cytundeb – mae prosesu yn angenrheidiol ar gyfer perfformiad cytundeb.
Erthygl 6(1)(e) Tasg Gyhoeddus - mae prosesu yn angenrheidiol er mwyn i chi berfformio
tasg o fudd cyhoeddus neu ar gyfer eich swyddogaethau swyddogol, ac mae gan y dasg
neu’r swyddogaeth sail gyfreithiol glir.

Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl mewn perthynas â’r prosesu hwn ar unrhyw amser.
Gallwch wneud hynny trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod y neges e-bost, neu
trwy gysylltu â’r amgueddfa’n uniongyrchol (wele fanylion y cytundeb isod).
2. Pa wybodaeth ydym ni’n ei phrosesu?
Mae’r data personol rydym ni’n ei gasglu a’i brosesu yn ddibynnol ar y swyddogaeth rydym ni’n ei
pherfformio. Derbyniad a rhesymoli yw'r prosesau lle mae eitemau'n cael eu hychwanegu at
gasgliad yr amgueddfa neu eu tynnu ohoni. Yn ogystal, darparwn wasanaeth adnabod. Er mwyn
gweithredu’r prosesau hyn, rhaid i ni gasglu gwybodaeth am y bobl sy’n darparu’r eitemau, a’r
bobl sy’n derbyn yr eitemau os ydynt yn gadael ein casgliad. Mae’r wybodaeth hon yn ein galluogi
ni i olrhain tarddle’r eitem a lle bydd yr eitem yn mynd os yw’n gadael ein casgliad. Dyma’r
wybodaeth rydym ni’n ei chasglu:





Cyfeiriad cartref
Manylion cyswllt
Dyddiad geni
Rhyw

Mae’n angenrheidiol bod y Cyngor yn casglu, storio a phrosesu data personol cysylltiedig â
mynychwyr a threfnwyr digwyddiadau, ac unigolion sy’n llogi ein lleoliadau. Efallai y byddwn yn
casglu gwybodaeth amdanoch chi o’r ffynonellau canlynol:





Gwybodaeth rydych chi wedi’i darparu i ni.
Gwybodaeth a ddarparwyd i ni gan yr unigolyn a wnaeth eich archeb (yn achos archebion
grŵp, er enghraifft) a gwybodaeth a gesglir gan gwcis am y ffordd rydych yn defnyddio
ein gwefan.
Manylion cardiau talu (nid yw manylion eich cerdyn talu yn cael eu storio ar ein system).

3. Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth
Bydd y wybodaeth a darparwch chi yn cael ei phrosesu yn unol â Rheoliadau Diogelu Data
Cyffredinol 2016 ac yn unol â Deddf Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd Cyhoeddus 1964. Byddwn
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 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 hynny, efallai y byddwn yn rhannu data gydag adrannau mewnol eraill yng Nghyngor Sir
Penfro.
Os caiff eitem a roddir i'r amgueddfa ei throsglwyddo i sefydliad arall, bydd y data derbyn (gan
gynnwys manylion cyswllt y rhoddwr) yn cael ei drosglwyddo i'r sefydliad hwnnw. Mae hyn yn
sicrhau bod tarddiad a hanes yr eitem yn cael eu cynnal.
Ni fyddwn yn gwneud unrhyw ddatgeliadau i drydydd partïon at ddibenion marchnata..
Bydd eich data yn ddiogel ac yn gyfrinachol bob amser a byddwn ond yn casglu'r wybodaeth
bersonol sy'n ofynnol i'ch cofrestru yn y ganolfan orffwys a darparu man cysgodi a gwasanaethau
yn unol â'ch anghenion.
4. Pa mor hir ydyn ni'n cadw gafael ar eich gwybodaeth?
Casgliadau - Mae'r wybodaeth a gesglir yn y broses hon yn rhan o'r cofnod hanesyddol, ac felly
mae'n cael ei chadw'n barhaol.
5. Cael mynediad at fy ngwybodaeth bersonol
Gallwch ddarganfod a ydym yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol trwy wneud cais mynediad
pwnc o dan Reoliadau Deddf Diogelu Data Cyffredinol 2016. Er mwyn gwneud cais am unrhyw
wybodaeth bersonol a allai fod gennym mae angen i chi gyflwyno'ch cais yn ysgrifenedig a’i
hanfon at:
Y Tîm Mynediad at Gofnodion
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
6. Eich Hawliau
O dan Reoliadau Deddf Diogelu Data Cyffredinol 2016, mae gennych hawliau fel unigolyn y
gallwch eu gweithredu mewn perthynas â’r wybodaeth rydym yn ei gadw amdanoch chi:



Yr hawl i i gael eich hysbysu - mae gan unigolion yr hawl i gael eu hysbysu am gasglu a
defnyddio eu data personol. Mae hwn yn ofyniad tryloywder allweddol o dan y GDPR.



Yr hawl i gael mynediad – mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at unrhyw
wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch chi a chopi ohoni.
Yr hawl i gywiro - mae gennych hawl i ofyn am gywiro'ch gwybodaeth.
Yr hawl i ddiddymu – nid yw hon yn hawl absoliwt a bydd yn ddibynnol ar y rheswm dros
brosesu eich gwybodaeth bersonol.
Yr hawl i gludadwyedd data - mae hyn yn berthnasol yn unig i brosesu data sy'n cael ei
wneud trwy ddulliau awtomataidd.
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, gallai hyn 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 absoliwt a bydd yn dibynnu ar y rheswm dros
brosesu eich gwybodaeth bersonol.
Yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw amser.









7. Cwynion ac 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 gŵynion a dderbyniwn am hyn o ddifrif.
Rydym yn annog pobl i dynnu ein sylw os ydyn nhw'n credu bod ein casglu neu ddefnyddio
gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu'n amhriodol.
Nid yw'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn darparu manylion cynhwysfawr o bob agwedd ar ein
casgliad a'n defnydd o wybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydym yn hapus i ddarparu unrhyw
wybodaeth neu esboniad ychwanegol sydd eu hangen. Dylid anfon unrhyw geisiadau 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 chi gwyno am y ffordd rydym ni wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch
gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth fel y corff statudol sy'n goruchwylio'r gyfraith
diogelu data:
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
SK9 5AF
E-bost caseworker@ico.org.uk

Ffôn: 0303 123 1113

8. Newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd hwn
Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd.

