Hysbysiad Prosesu Teg – Arlwyo
1. Pam rydym ni’n casglu ac yn cadw’ch gwybodaeth bersonol?
Rydym yn casglu ac yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i ddarparu gwasanaeth prydau bwyd i’ch plentyn
mewn Ysgol Gymunedol neu Ysgol Wirfoddol a Reolir.
Caiff eich data ei Brosesu:





Oherwydd ei fod yn angenrheidiol er mwyn cyflawni’r dasg hon 
Oherwydd bod gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddarparu gwasanaeth prydau bwyd i’r rhai sy’n
gymwys i gael prydau ysgol am ddim
Lle y mae angen i ni gasglu gwybodaeth bersonol (sensitif) categori arbennig, rydym yn dibynnu
ar y rhesymau bod budd sylweddol i’r cyhoedd (cyfle cyfartal neu driniaeth gyfartal).
Mae angen cydsyniad i ddefnyddio gwybodaeth eich ôl bys i allu cael prydau ysgol (Erthygl
9(2)(a)

2. Y wybodaeth bersonol rydym ni’n ei chasglu a’i defnyddio
Mae’r system arlwyo heb arian sy’n cael ei defnyddio ym mhob ysgol gynradd ac uwchradd yn rhoi cyfrif prydau
ysgol i bob disgybl mewn ysgol. Mae sawl ffordd y gall disgyblion a rhieni ychwanegu arian at y cyfrif, yna mae
disgyblion yn mynd i gofrestru mewn ysgol gynradd neu’n mynd at uned werthu (mewn ysgolion uwchradd) lle
mae gwerth y pryd mae’r disgybl yn ei brynu yn cael ei dynnu o’i gyfrif.
Mae angen data personol i reoli’r cyfrifon ac i alluogi disgyblion i brynu prydau drwy’r cyfrifon.
Mewn Ysgolion Uwchradd, gall disgybl ddefnyddio sawl ffordd i ddweud pwy ydyw a chael at ei gyfrif:
 Cerdyn Arlwyo Heb Arian
 Technoleg adnabod ôl bys biometrig gyda gwybodaeth bersonol (fel enw, dyddiad geni, grŵp
tiwtor)
3. Sut mae’r wybodaeth amdanoch yn cael ei defnyddio.
Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn cael ei phrosesu yn ôl Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2016.
Yn ogystal, gwnawn unrhyw ddatgeliadau sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith a, hefyd, gallem rannu’r wybodaeth hon
gyda chyrff eraill sy’n gyfrifol am ddarganfod/atal twyll neu archwilio/gweinyddu cyllid 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 eich
gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda gwasanaethau canlynol Cyngor Sir Penfro – Prydau Ysgol am Ddim,
Gwasanaethau Cymdeithasol, adrannau eraill y cyngor (at ddibenion monitro ystadegol yn unig) a’r Gwasanaeth
Iechyd i Ysgolion (gan gynnwys Iechyd Plant a Nyrsys Ysgol) yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg, Sir Benfro, ac
Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ogystal, lle y bo’n berthnasol. Ni fyddwn yn datgelu gwybodaeth i drydydd
parti at ddibenion marchnata.
Cedwir eich data yn ddiogel ac yn gyfrinachol drwy’r amser a byddwn ond yn casglu’r wybodaeth bersonol
sy’n ofynnol i brosesu’r cais.

4. Am ba hyd y byddwn ni’n cadw’ch gwybodaeth?
Caiff gwybodaeth ôl bys a Rhifau Adnabod Personol eu dileu pan fydd disgybl yn gadael yr ysgol.
Cedwir gwybodaeth am daliadau yn y System Gyllid am 6 mlynedd, fel y bo’n ofynnol yn gyfreithiol.

5. Mynediad at fy ngwybodaeth bersonol
Gallwch ddarganfod p’un a ydym ni’n dal unrhyw wybodaeth bersonol trwy wneud cais am fynediad at ddata
gan y testun, o dan Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2016. I wneud cais am unrhyw wybodaeth bersonol
y gallem ei dal amdanoch, bydd angen i chi wneud cais yn ysgrifenedig a’i gyfeirio at:

Tîm Mynediad at Gofnodion
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd SA61 1TP
6. Eich Hawliau.
O dan Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2016, mae gennych hawliau fel unigolyn, y gallwch eu harfer yn
gysylltiedig â’r wybodaeth rydym ni’n ei dal amdanoch chi:







Hawl mynediad – mae gennych hawl i ofyn am fynediad at wybodaeth rydym ni’n ei dal
amdanoch, a chopi ohoni
Hawl cywiro – mae gennych yr hawl i ofyn bod eich gwybodaeth yn cael ei chywiro.
Gallai’r hawl i gyfyngu ar brosesu fod yn berthnasol – gallech ofyn ein bod yn rhoi’r gorau i
brosesu’ch data personol, fodd bynnag, gallai hyn achosi oedi neu eich atal rhag darparu
gwasanaeth i chi. Byddwn yn ceisio cydymffurfio â’ch cais ond gallai fod yn ofynnol i ni ddal
neu brosesu gwybodaeth i gydymffurfio 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 beidio â bod yn destun penderfynu a phroffilio awtomataidd

7. 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 a gawn am hyn o ddifrif. Os bydd pobl o’r farn ein bod yn
casglu neu’n defnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu’n amhriodol, rydym yn eu hannog i ddwyn
hyn i’n sylw ni.
Nid yw’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn darparu manylion cyflawn am bob agwedd ar gasglu a defnyddio
gwybodaeth bersonol gennym. Fodd bynnag, byddem yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth neu esboniad
ychwanegol y mae ei angen. Anfonwch 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 wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y corff statudol sy’n goruchwylio cyfraith diogelu data:
Information Commissioner’s Office Wycliffe House
Water Lane Wilmslow
SK9 5AF
E-bost casework@ico.org.uk Rhif Ffôn: 0303 123 1113
8. 7.

Newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd hwn.

Rydym yn adolygu’n hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd.

