Hysbysiad Preifatrwydd
Rheoli Datblygu ‐ Sylwadau gan Drydydd Partïon
Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cwmpasu sut bydd Cyngor Sir Penfro (fel rheolydd data) yn casglu,
defnyddio a rhannu data personol er mwyn penderfynu ceisiadau cynllunio, gweinyddu'r broses apêl ar y
cyd â'r Arolygiaeth Gynllunio ac archwilio materion gorfodi posibl fel rhan o'r gwasanaeth rheoli datblygu.
Pam rydym angen eich gwybodaeth (dibenion prosesu)
Byddwn yn casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol er mwyn inni allu delio â'r cais yr ydych yn ei
wrthod neu'n gwneud sylwadau amdano. Efallai bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio mewn
adroddiadau gwerthuso swyddogion (gan gynnwys adroddiadau pwyllgor) ac yna ei chyhoeddi ar‐lein.
Caiff sylwadau a dderbynnir eu cynnal yn systemau’r adran ond heb eu cyhoeddi ar wefan yr awdurdod a
byddant yn ddarostyngedig i’n polisi cadw dogfennau.
O dan Ddeddf Llywodraeth Lleol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, gall gwrthodiadau a sylwadau gan
drydydd partïon ar ffurf ysgrifenedig fod ar gael ar gais. Gellir darparu copïau o sylwadau naill ai ar ffurf
copi caled neu ffurf PDF electronig. Bydd data personol gan gynnwys enwau, cyfeiriadau, rhifau ffôn,
cyfeiriadau e‐bost, llofnodion a ffurfiau o adnabod unigolyn/unigolion yn cael eu golygu ymlaen llaw.
Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi yn cael ei phrosesu yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu
Data 2016, Deddf Diogelu Data 2018, 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/trosedd 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, rhennir gwybodaeth â'n Gwasanaeth Archwilio o fewn
Cyngor Sir Penfro ac Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Ni fyddwn yn gwneud unrhyw ddatgeliadau i drydydd partïon at ddibenion marchnata.
Bydd eich data yn ddiogel a chyfrinachol bob amser a dim ond y wybodaeth bersonol i ddarparu ein
gwasanaeth y byddwn yn ei chasglu.
Pa fath o ddata personol sy'n cael ei gasglu?
Mae categorïau data personol sy'n cael eu casglu fel a ganlyn:





enwau;
manylion cyswllt;
cyfeiriadau;
data lleoliad.
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Beth yw ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol?
Mae'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn ei gwneud yn ofynnol i fodloni amodau penodol er mwyn
sicrhau ein bod yn prosesu eich data personol yn gyfreithlon. Mae'r amodau perthnasol isod:
Erthygl 6(1)(e) ‐ Tasg gyhoeddus: mae'r prosesu'n angenrheidiol i gyflawni tasg a gynhelir
er budd y cyhoedd neu ar gyfer eich swyddogaethau swyddogol, ac mae gan y
dasg/swyddogaeth sail glir yn y gyfraith.
Y bobl y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda nhw?
Efallai bydd angen inni rannu'ch data personol ag adrannau mewnol, sefydliadau eraill a thrydydd partïon,
gallai hyn gynnwys y canlynol:


Gorfodi Cynllunio, Rheoli Adeiladu, yr Adran Gyfreithiol, Gwasanaethau Pwyllgor a'r Arolygiaeth
Gynllunio.

Dyletswydd Cyngor Sir Penfro yw diogelu'r cronfeydd cyhoeddus y maent yn eu rheoli. Felly, efallai bydd y
wybodaeth rydych wedi'i darparu inni yn cael ei defnyddio er mwyn atal a chanfod twyll ac at ddibenion
archwilio yn fewnol ac yn allanol.

Am ba hyd rydym yn 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 inni am 72 mis o ddyddiad yr hysbysiad penderfyniad 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 sy'n cynnwys y canlynol:






Yr hawl i gael cywiriad ‐ mae gennych hawl i gywiro'ch gwybodaeth.
Gall yr hawl i wrthod prosesu fod yn gymwys ‐ gallwch ofyn inni beidio â phrosesu eich 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 angen cadw neu brosesu gwybodaeth er mwyn
cydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol.
Yr hawl i wrthod ‐ nid yw hyn yn hawl pendant ond bydd yn dibynnu ar y rheswm dros brosesu'ch
gwybodaeth bersonol.
Yr hawl i gael mynediad ‐ mae gennych yr hawl i ofyn inni am gopïau o'ch data personol. I wneud
cais, cysylltwch â:
Mynediad at Gofnodion
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP

E‐bost: accesstorecords@pembrokeshire.gov.uk Ffoniwch: 01437 775798
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Cwynion neu Ymholiadau:
Mae Cyngor Sir Penfro yn ymdrechu i fodloni'r safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth
bersonol. Oherwydd hwn, rydym yn cymryd unrhyw gwynion yr ydym yn eu derbyn am hyn o ddifrif.
Rydym yn annog pobl i roi gwybod inni os ydynt yn credu bod y ffordd yr ydym yn casglu data yn annheg,
camarweiniol neu’n anaddas.
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:
Jo Hendy, Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
E‐bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk
Ffôn: 01437 764551
Os ydych am wneud cwyn am y ffordd yr ydym wedi prosesu eich data personol, cysylltwch â Swyddfa’r
Comisiynydd Gwybodaeth, sef 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 fel Rheolydd Data:
Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP.
Rhif ffôn: 01437 764551 neu enquiries@pembrokeshire.gov.uk
Rhoddir manylion 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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