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Rhaglith i’r Polisi 

 

Cyfleoedd Cyfartal 

Bydd y Coleg yn cydymffurfio â holl ddyletswyddau statudol cyfleoedd cyfartal o ran 
rhyw, hil, oed, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsrywioldeb, crefydd, cred, 
beichiogrwydd, mamolaeth a thadolaeth, priodas a phartneriaethau sifil ac adsefydlu 
troseddwyr. Bydd y Coleg hefyd yn cydymffurfio â Deddf Hawliau Dynol 1998 ac 
unrhyw ddeddfiad neu addasiadau dilynol. 

 

Cynaliadwyedd 

Bydd y Coleg yn cydymffurfio â holl ddyletswyddau statudol o ran datblygiad 
cynaliadwy drwy geisio gwella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol hir-
dymor pobl a chymunedau. Rhaid i hyn ddigwydd mewn modd sy’n hyrwyddo 
cyfiawnder cymdeithasol, cyfleoedd cyfartal a dulliau sy’n gwella’r amgylchedd naturiol 
a’r hinsawdd diwylliannol tra’n parchu ei gyfyngiadau 

 

Yr Iaith Gymraeg 

Mae Mesur y Gymraeg 2011 yn sicrhau statws cyfartal i'r Gymraeg ochr yn ochr â'r 
Saesneg. Mae'r gyfraith hon wedi creu rôl Comisiynydd y Gymraeg ac wedi cyflwyno 
nifer o Safonau'r Gymraeg y mae'r Coleg o dan ddyletswydd statudol i gydymffurfio â 
hwy. Mae hyn yn cynnwys cynnal Asesiadau Effaith ar y Gymraeg ar gyfer pob polisi 
newydd a diwygiedig. 
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1. Rhagarweiniad 

1.1 Mae angen i’r Coleg gasglu a chadw data arbennig am ei gyflogai, y dysgwyr a 
defnyddwyr eraill er mwyn iddo allu gweithredu ei swyddogaethau yn effeithiol. Mae 
hyn yn cynnwys monitro’i berfformiad, trefnu’r ddarpariaeth ar gyfer dysgu, cofnodi 
cyflawniadau dysgwyr a chynnal cofnodion ariannol, iechyd a diogelwch a chyflogaeth. 

1.2 Mae’r Coleg yn casglu data i gwrdd â’i oblygiadau i gyrff ariannu a sicrhau bod 
pawb a phopeth yn cydymffurfio â rheolau’r Llywodraeth (ac er enghraifft rheolau 
Ewropeaidd) o ran ariannu, e.e. i gynorthwyo gofynion archwiliad ariannol (gweler 1.2 
uchod). Mae’r data a gesglir hefyd yn cynorthwyo’r broses o recriwtio staff a hwyluso 
talu cyflogau ac mewn rhai achosion talu grantiau dysgwyr. 

1.3 O dan amodau arbennig rhai grantiau ariannol, mae angen i’r Coleg rannu data 
gyda sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus. Hysbysir staff a dysgwyr pan allai hyn 
ddigwydd a’r camau i’w gweithredu i sicrhau na allai unrhyw ddata personol a allai 
enwi’r unigolyn gael ei drosglwyddo a phan fo gofyn am ddata personol ceir caniatâd 
penodol. 

1.4 Nod y polisi hwn yw lliniaru’r risg i ddiogelwch data. Ceir data a’i brosesu gan 
unigolion a sefydliadau yn bennaf yn Adrannau Swyddogaethol y Coleg sy’n cynnwys 
Gwasanaethau Dysgwyr, Systemau Rheoli Gwybodaeth, Gwasanaethau Campws a 
Chyllid. 

1.5 Mae’r Coleg hefyd yn casglu data o’r system Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) i’w 
alluogi i weithredu ei gyfrifoldeb o safbwynt iechyd a diogelwch ac atal troseddau. 

1.6 Bydd y Coleg yn gwneud ei orau glas i sicrhau bod y data a gesglir yn cael ei 
ddefnyddio’n deg, yn cael ei storio’n ddiogel ac na chaiff ei ddatgelu i unrhyw berson 
arall yn anghyfreithlon (gweler yr eithriad yn 1.2, uchod). Caiff data ei ddinistrio’n 
ddiogel pan ddaw’r cyfnod dal y data i ben, yn unol â’r gyfraith. 

1.7 Rhaid i’r Coleg gydymffurfio ag Egwyddorion Diogelu Data a geir yn Neddf Diogelu 
Data  2018 (Deddf 2013) a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). I grynhoi, 
mae’r rhain yn datgan:  

a) Y dylid cael data a’i brosesu’n deg a chyfreithlon ac ni ddylid ei brosesu oni 
chyflenwir amodau penodol  

b) Y dylid cael data at ddiben penodedig a chyfreithlon ac ni ddylid ei brosesu mewn 
unrhyw fodd sydd yn anghydnaws â’r pwrpas hwnnw. 

c) Y dylai’r data fod yn ddigonol, perthnasol a heb fod yn ormodol at y dibenion hynny. 

d) Y dylai’r data fod yn gywir a chyfredol.  

e) Ni ddylid cadw data yn hirach nag sydd yn angenrheidiol at y diben hwnnw. 
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f) Y dylai’r data gael ei brosesu yn unol â hawliau gwrthrych y data. 

g) Y dylid cadw’r data’n ddiogel rhag i neb heb awdurdod gael ei weld, rhag ei golli 
neu ei ddinistrio’n ddamweiniol.  

h) Ni ddylid trosglwyddo data i wlad tu allan i’r UE heblaw bod gan y wlad honno 
fesurau diogelu cyfwerth ar gyfer data personol. 

1.8 Mae gan unigolion yr hawliau canlynol o ran Deddf 2018: 

i. Yr hawl i gael gwybod 
ii. Hawl mynediad 
iii. Yr hawl i gywiro 
iv. Yr hawl i ddileu: 
v. Yr hawl i gyfyngu ar brosesu 
vi. Yr hawl i gludadwyedd data 
vii. Yr hawl i wrthwynebu 
viii. Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau awtomataidd a phroffilio. 

 
Yr Hawl i Gael Gwybod 
Mae gan unigolion yr hawl i gael gwybod os cesglir a defnyddir eu data personol. Bydd 
y Coleg yn rhoi gwybodaeth i unigolion gan gynnwys dibenion prosesu eu data 
personol, y cyfnodau y cedwir y data personol hwnnw, a gyda phwy y bydd yn cael ei 
rannu. Gelwir hyn yn 'wybodaeth am breifatrwydd'. 
 
Hawl Mynediad 
Mae gan unigolion hawl i gael mynediad at eu data personol ac mae'r hawl mynediad 
yn caniatáu i unigolion fod yn ymwybodol o gyfreithlondeb prosesu eu data a gwirio 
cyfreithlondeb prosesu eu data. Gelwir ceisiadau am wybodaeth o'r fath yn Gofynion 
Mynediad Gwrthrych. 
 
Yr Hawl i Gywiro 
Mae'r GDPR yn cynnwys hawl i unigolion gywiro data personol anghywir, neu ei 
gwblhau os yw'n anghyflawn. Gall unigolyn wneud cais am unioniad ar lafar neu yn 
ysgrifenedig. Bydd y Coleg yn ymateb i geisiadau o'r fath o fewn un mis calendr. 
 
Yr Hawl i Ddileu 
Mae'r GDPR yn cyflwyno hawl i unigolion ddileu data personol. Gelwir yr hawl i ddileu 
hefyd yn 'yr hawl i gael eich anghofio'. Gall unigolion wneud cais am ddileu ar lafar 
neu yn ysgrifenedig. Nid yw'r hawl yn absoliwt a dim ond mewn rhai amgylchiadau y 
mae'n gymwys. Bydd y Coleg yn ymateb i gais o'r fath o fewn mis. 
 
Yr Hawl i Gyfyngu ar Brosesu 
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Mae gan unigolion yr hawl i ofyn am gyfyngu neu atal eu data personol. Nid yw hon 
yn hawl absoliwt a dim ond mewn rhai amgylchiadau sy'n berthnasol. Pan fo prosesu'n 
gyfyngedig, caniateir i'r Coleg gadw data personol, ond heb ei ddefnyddio. 
 
Yr Hawl i Gludadwyedd Data 
Mae'r hawl i gludo data yn galluogi unigolion i gael ac ailddefnyddio eu data personol 
at eu dibenion eu hunain ar draws gwahanol wasanaethau. Mae'n eu galluogi i symud, 
copïo neu drosglwyddo data personol yn hawdd o un amgylchedd TG i un arall mewn 
modd diogel, heb rwystro defnyddioldeb. 
 
Yr Hawl i Wrthwynebu 
Mae'r GDPR yn rhoi'r hawl i unigolion wrthwynebu prosesu eu data personol mewn 
rhai amgylchiadau. Mae gan unigolion hawl llwyr i atal eu data rhag cael ei ddefnyddio 
ar gyfer marchnata uniongyrchol. 
 
Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau awtomataidd a phroffilio. 
Mae gan y GDPR ddarpariaethau ar: 
• Gwneud penderfyniadau unigol awtomatig (gwneud penderfyniad yn unig trwy 
gyfrwng awtomataidd heb unrhyw gyfranogiad dynol); a 
• Proffilio (prosesu data personol awtomataidd i arfarnu rhai pethau am unigolyn). Gall 
proffilio fod yn rhan o broses gwneud penderfyniadau awtomataidd. 
 
Mae gwneud penderfyniadau unigol awtomataidd yn golygu gwneud penderfyniad yn 
unig trwy ddulliau awtomatig heb unrhyw ymgysylltiad dynol. 
 
Diffinnir proffilio fel: 
 
"Unrhyw fath o brosesu data personol awtomataidd sy'n cynnwys y defnydd o ddata 
personol i werthuso rhai agweddau personol sy'n ymwneud ag unigolyn naturiol, yn 
enwedig i ddadansoddi neu ragfynegi agweddau ar berfformiad yr unigolyn naturiol 
hwnnw yn y gwaith, sefyllfa economaidd, iechyd, dewisiadau personol, diddordebau, 
dibynadwyedd, ymddygiad, lleoliad neu symudiadau." 
 
1.9 Rhaid i'r Coleg a'r holl staff neu bobl eraill sy'n prosesu neu ddefnyddio unrhyw 
wybodaeth bersonol sicrhau eu bod yn dilyn yr egwyddorion hyn bob amser. Er mwyn 
sicrhau bod hyn yn digwydd, mae'r Coleg wedi datblygu'r Polisi Diogelu Data hwn. 
 
1.10 Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi hawl mynediad cyffredinol i'r holl 
wybodaeth a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus. Fodd bynnag, mae'r Ddeddf hon 
hefyd yn nodi eithriadau i'r hawl honno ac ymhlith eithriadau o'r fath mae gwybodaeth 
unigol am staff a dysgwyr yn rhinwedd ei bod yn wybodaeth bersonol. 
 
2. Statws y Polisi  
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2.1 Nid yw’r polisi hwn yn rhan o gontract ffurfiol cyflogaeth, ond mae’n amod 
cyflogaeth bod cyflogai yn glynu at reolau a rheoliadau y mae’r Coleg yn eu llunio o 
dro i dro. Gall unrhyw fethiant i gydymffurfio â’r polisi arwain at gamau disgyblu. 

2.2 Dylai unrhyw aelod o’r staff sy’n ystyried na chydymffurfiwyd â’r polisi o ran data 
personol amdano/amdani godi’r mater ar y cychwyn gyda’r rheolydd data dynodedig.  
Os na chaiff y mater ei ddatrys, dylid ei gyflwyno fel achwyniad ffurfiol. 

 
3. Rhybudd o’r Data a Gedwir ac a Broseswyd  

3.1 Mae gan yr holl staff, dysgwyr ac eraill yr hawl i wybod   

- pa wybodaeth y mae’r Coleg yn ei gadw a’i brosesu amdanyn nhw a pham  

- sut i gael gweld y wybodaeth honno, 

- sut i’w diweddaru a’r  

- hyn y mae’r Coleg yn ei wneud i gydymffurfio â’i ymrwymiadau o dan Ddeddf 1998 
a’r GDPR. 

3.2 Bydd y Coleg felly, yn darparu ffurflen safonol rhybuddio ar gyfer yr holl staff, y 
dysgwyr a defnyddwyr perthnasol eraill. Bydd hon yn nodi’r mathau o ddata y mae’r 
Coleg yn eu dal a’u prosesu amdanyn nhw a’r rhesymau dros brosesu’r cyfryw ddata. 
Bydd y Rheolwyr, fel rhan o Broses Contract Cyflogaeth yn ceisio cael caniatâd 
penodol y cyflogai i brosesu data perthnasol amdanyn nhw.   

4. Cyfrifoldebau Staff 

4.1 Mae’r holl staff yn gyfrifol am:  

4.1.1 Wirio bod unrhyw wybodaeth y maen nhw’n ei darparu ar gyfer y Coleg am eu 
cyflogaeth yn gywir ac yn gyfredol a hysbysu’r Coleg am unrhyw newid yn y wybodaeth 
y maen nhw wedi’i rhoi e.e. newid cyfeiriad. 

4.1.2 Gwirio bod y wybodaeth y mae’r Coleg yn ei hanfon allan o dro i dro yn gywir, 
gan roi manylion o’r wybodaeth a gedwir ac a brosesir am staff. 

4.1.3 Hysbysu’r Coleg am unrhyw gamgymeriad neu newidiadau. Ni ellir dal y Coleg 
yn gyfrifol am unrhyw gamsyniadau oni bai bod yr aelod o staff wedi hysbysu’r Coleg  
amdanyn nhw.  

4.1.4 Os bydd, a phan fydd, staff fel rhan o’u cyfrifoldebau yn casglu gwybodaeth am 
bobl eraill (e.e. manylion personol dysgwyr, data am waith cwrs dysgwyr, barn am allu, 
unrhyw gyfeiriad at sefydliadau academaidd eraill neu fanylion am amgylchiadau 
personol unigolyn) rhaid iddyn nhw gydymffurfio â’r canllawiau staff sydd i’w gweld yn 
atodiad 1.   
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4.1.5 Hysbysu eu rheolwr llinell (a ddylai wedyn hysbysu’r Swyddog Diogelu Data) am 
unrhyw amheuaeth o doriad neu wir doriad mewn diogelwch data a allai arwain at golli 
data am staff, dysgwyr neu sefydliadau.   
 
5. Diogelu Data  

5.1 Mae’r holl staff yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw ddata personol a ddelir (er 
enghraifft data am ddysgwyr, staff neu sefydliadau eraill) yn cael ei gadw’n ddiogel ac 
na ddatgelir gwybodaeth bersonol naill ai ar lafar neu yn ysgrifenedig, yn electronig, 
yn ddamweiniol neu fel arall i unrhyw drydydd parti anawdurdodedig. 

5.2 Dylai staff nodi y bydd unrhyw ddatgeliad anawdurdodedig fel arfer yn fater 
disgyblu a’i ystyried efallai’n achos o gamymddwyn difrifol. 

5.3 Dylai pob aelod o staff sicrhau bod eu cyfrifiaduron a'u gliniaduron yn cael eu cloi 
pan fe’u gadewir ar eu pennau eu hunain i leihau'r risg i ddata. Gellir cyflawni hyn trwy 
bwyso’r bysellau Windows + L (pwyswch Windows a tapiwch L). 

5.4 Dylid cadw gwybodaeth bersonol dan glo mewn cwpwrdd ffeilio neu ddrôr, neu 
raid diogelu gwybodaeth ar gyfrifiadur gyda chyfrinair. Er mwyn lleihau'r perygl i 
ddefnyddwyr data, dylid cadw data cyfrifiadurol o fewn yr adnoddau a ddarperir fel 
Office 365 neu yriannau rhwydwaith wedi’u mapio. 

Dylid defnyddio gyriannau caled symudol neu gof-binau fel y dewis olaf. Os cânt eu 
defnyddio, dylai'r dyfeisiau cludadwy hyn gael eu hamgryptio. Dylai staff ofyn am 
gyngor technegol gan yr Adran TG os nad ydynt yn gyfarwydd â phrosesau o'r fath. 

5.5 NI ddylai staff symud data personol am aelodau eraill o’r staff, sefydliadau neu 
ddysgwyr o adeiladau’r Coleg. Mae hyn yn cynnwys data ar yriant disg, darlledu data 
yn electronig i’w cartref neu leoliadau eraill hyd yn oed os ydy’r cyfryw ddata at 
ddefnydd gwaith. 

5.6 Bydd y Coleg yn gwneud ei orau glas i ddiogelu data personol a gedwir yn 
electronig-ddigidol ar ei gyfrifiaduron a’i weinyddion, mae hyn yn cynnwys sicrhau y 
defnyddir pob meddalwedd diogelu a diogelwch technegol arall er mwyn lleihau’r risg 
o gael mynediad i ddata gan gynnwys o hirbell (e.e. drwy’r rhyngrwyd).  

5.7 Bydd y Coleg yn rhoi gwybod i SCG am unrhyw dorri rheolau diogelu a rheoli data 
a gedwir. Os bydd rheolau yn cael eu torri, bydd y Coleg yn gweithredu ei Gynllun 
Rheoli Torri Rheolau. 

 

6. Ymrwymiadau Dysgwyr 

6.1 6.1 Rhaid i ddysgwyr sicrhau bod yr holl ddata personol a ddarperir i'r Coleg 
yn gywir ac yn gyfredol. Os oes angen i ddysgwyr newid unrhyw ddata personol 
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mae'n rhaid iddynt lenwi ffurflen 'Newid Manylion' a'i chyflwyno i Swyddfa'r 
Campws. 

 

7.  Hawl i gael Mynediad i Wybodaeth 

Mae gan unigolion hawl i gael mynediad at eu data personol ac mae'r hawl mynediad 
yn caniatáu i unigolion fod yn ymwybodol o gyfreithlondeb prosesu eu data a 
gwirio cyfreithlondeb y data. Gelwir ceisiadau am wybodaeth o'r fath yn Gofynion 
Mynediad Gwrthrych. 

Rhaid cyflwyno pob cais am fynediad gwrthrych at y: 

Swyddog Diogelu Data 

Coleg y Cymoedd, Heol y Twyn, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7XR 

Ff: 01443 663014 

E: Data-protection@cymoedd.ac.uk 

Bydd y Coleg yn darparu copi o'r wybodaeth yn rhad ac am ddim. Darperir gwybodaeth 
o fewn mis i dderbyn y cais. Bydd y Coleg yn sicrhau bod hunaniaeth y person sy'n 
gwneud y cais yn cael ei wirio, gan ddefnyddio dulliau rhesymol. 

Bydd y Coleg yn codi ffi resymol i gydymffurfio â cheisiadau am gopiau pellach o'r un 
wybodaeth. Nid yw hyn yn golygu y bydd y Coleg yn codi tâl am yr holl geisiadau 
mynediad dilynol. 

Bydd y ffi yn seiliedig ar gost weinyddol darparu'r wybodaeth. Bydd unigolion yn cael 
cost adeg gwneud eu cais. 

Mae'r Coleg yn cadw'r hawl i ymestyn y cyfnod o gydymffurfio o ddau fis arall lle mae 
ceisiadau'n gymhleth neu'n niferus. Os yw hyn yn wir, bydd y Coleg yn hysbysu'r 
unigolyn o fewn mis i dderbyn y cais ac esbonio pam fod yr estyniad yn angenrheidiol. 

Os yw ceisiadau yn gwbl ddi-sail neu'n ormodol, yn enwedig oherwydd eu bod yn 
ailadroddus, bydd y Coleg yn: 

• codi ffi resymol gan gymryd i ystyriaeth y costau gweinyddol o ddarparu'r 
wybodaeth; neu 

• gwrthod ymateb. 

Pan fydd y Coleg yn gwrthod ymateb i gais, bydd yn esbonio pam i'r unigolyn, gan roi 
gwybod iddynt am eu hawl i gwyno i SCG o fewn mis. 

Os gwneir y cais yn electronig, bydd y Coleg yn darparu'r wybodaeth mewn fformat 
electronig a ddefnyddir yn gyffredin. 

mailto:Data-protection@cymoedd.ac.uk
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8.Caniatâd y Gwrthrych  

8.1 Mewn llawer o achosion, dim ond gyda chaniatâd yr unigolyn y gall y Coleg 
brosesu data personol. Mewn rhai achosion, os yw'r data'n sensitif, rhaid cael caniatâd 
penodol. Mae cytundeb i'r Coleg brosesu rhai dosbarthiadau penodol o ddata personol 
yn amod derbyn dysgwr ar unrhyw gwrs, a chyflwr cyflogaeth i staff. Mae hyn yn 
cynnwys gwybodaeth am euogfarnau troseddol blaenorol. 

8.2 Bydd rhai swyddi neu gyrsiau'n dod â'r ymgeiswyr i gysylltiad â phlant. Mae gan y 
Coleg ddyletswydd o dan y Ddeddf Plant a deddfiadau eraill i sicrhau bod staff yn 
addas ar gyfer y swydd, a dysgwyr ar gyfer y cyrsiau a gynigir. Mae gan y Coleg 
ddyletswydd gofal hefyd i'r holl staff a dysgwyr ac felly mae'n rhaid sicrhau nad yw 
gweithwyr a'r rhai sy'n defnyddio cyfleusterau'r Coleg yn creu bygythiad na pherygl i 
ddefnyddwyr eraill. 

8.3 Bydd y Coleg hefyd yn gofyn am wybodaeth am anghenion iechyd penodol, fel 
alergedd i rai mathau o feddyginiaethau, neu unrhyw amodau megis asthma neu 
ddiabetes. Bydd y Coleg ond yn defnyddio'r wybodaeth wrth ddiogelu iechyd a 
diogelwch yr unigolyn, ond bydd angen caniatâd i'w brosesu os bydd argyfwng 
meddygol, er enghraifft. 

9. Prosesu Gwybodaeth Sensitif 

9.1 Weithiau mae angen prosesu gwybodaeth sensitif a allai gynnwys gwybodaeth am 
iechyd person, cefndir ethnig, barn wleidyddol, cred, iechyd rhywiol a chollfarnau 
troseddol. Gwneir hyn i sicrhau bod y Coleg yn lle diogel ar gyfer pawb neu i weithredu 
polisïau eraill y Coleg megis y polisi ar dâl salwch neu’r polisi ar gyfleoedd cyfartal. 
Oherwydd bod y wybodaeth hon yn cael ei hystyried yn sensitif, a chydnabyddir y 
gallai prosesu’r wybodaeth honno achosi pryder neu drallod i unigolion, gofynnir i staff 
a dysgwyr roi caniatâd clir i’r Coleg wneud hyn. Gellir tynnu cynigion am gyflogaeth 
neu le ar gyrsiau yn ôl os bydd unigolyn yn gwrthod rhoi caniatâd i wneud hyn heb 
reswm da. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn gan y Cyfarwyddwr AD ar gyfer staff a 
gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr neu Reolwyr Llinell ar gyfer dysgwyr.   

10.  Rheolydd Data a Rheolyddion Data Dynodedig 

10.1 Y Coleg fel corff corfforaethol yw'r Rheolwr Data o dan y Ddeddf, ac felly mae 
Bwrdd y Gorfforaeth yn gyfrifol am weithredu yn y pen draw. 

10.2 Mae gan y Swyddog Diogelu Data’r cyfrifoldebau canlynol: 

• Darparu arweiniad, cefnogaeth ac arweinyddiaeth barhaus ar ddeddfwriaeth a 
rheoleiddio diogelu data cyfredol ac ar waith ar draws y Coleg 
• Nodi a gweithredu'r gwaith sydd ei angen i ddod â'r Coleg i fyny at safonau sy'n 
ofynnol gan y GDPR a rhoi prosesau ar waith i sicrhau cydymffurfiad parhaus 
• Cynnal ein hasesiadau risg rheolaidd o drosglwyddo data a chynnal a diweddaru'r 
gofrestr risgiau 
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• Creu a chynnal polisïau a gweithdrefnau diogelu data 
• Cynnal cofnodion tystiolaethol o gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth gyfredol 
• Cefnogi rhaglen o hyfforddiant ymwybyddiaeth staff, i sicrhau cydymffurfiaeth a 
meithrin diwylliant o breifatrwydd data o fewn y sefydliad 
• Adolygu cytundebau a chontractau masnachol gan gynnwys cytundebau prosesu 
data gyda phroseswyr data presennol ac yn y dyfodol 
• Adolygu ac arwain ymatebion i dorri data a gweithdrefnau hysbysu 
• Bod yn bwynt cyswllt a chydweithredu gyda'r SCG 
• Gweithredu fel canolbwynt i'r sefydliad pan fo pynciau data yn arfer eu hawliau; 
goruchwylio a chynghori ar yr ymateb i geisiadau o'r fath 
 
10.3 Mae gan y Coleg nifer o reolwyr data dynodedig. Maent yn cynnwys y 
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr, Rheolwr 
Cynorthwyol Ystadau, Rheolwyr Gwasanaethau Campws a Phenaethiaid Ysgolion 
(gweler atodiad 1) 

10.4 Mae gan y Coleg hefyd nifer o staff awdurdodedig mewn meysydd academaidd i 
reoli a delio â data sensitif sy'n ymwneud â dysgwyr. 

11. Cadw a Dinistrio Data 

11.1 Bydd y Coleg yn cadw rhai mathau o ddata yn hirach nag eraill. Oherwydd 
problemau storio, ni ellir cadw gwybodaeth am ddysgwyr am gyfnod amhenodol, oni 
bai bod cais penodol i wneud hynny. Yn gyffredinol cedwir gwybodaeth am ddysgwyr 
am uchafswm o 7 mlynedd ar ôl iddyn nhw adael y Coleg. Fodd bynnag, gallai fod 
angen cadw peth data am gyfnod hirach i gwrdd â gofynion cadw data cyrff ariannu 
megis yr UE. Bydd hyn yn cynnwys enw a chyfeiriad, cyflawniadau academaidd, gan 
gynnwys marciau gwaith cwrs a chopïau o unrhyw eirda ysgrifenedig ac enw cyflogwr. 

11.2 Caiff  yr holl wybodaeth arall gan gynnwys unrhyw wybodaeth sensitif am iechyd, 
cefndir ethnig, barn wleidyddol, cred, iechyd rhywiol, cofnodion troseddol neu faterion 
disgyblu ei dinistrio o fewn cyfnod byrrach ar ôl i’r cwrs orffen a’r dysgwyr yn gadael y 
Coleg yn dibynnu ar yr amgylchiadau. 

11.3 Yn gyffredinol, cedwir pob gwybodaeth am 4 mlynedd ar ôl i aelod o staff adael 
y Coleg. Ond cedwir peth gwybodaeth am gyfnod hirach. Bydd hyn yn cynnwys 
gwybodaeth angenrheidiol o ran pensiwn, trethu, anghydfodau potensial neu gyfredol 
neu ymgyfreithiad o ran cyflogaeth a gwybodaeth sydd ei hangen ar gyfer geirda 
swydd. Mae rhestr lawn o wybodaeth gydag amseroedd cadw ar gael gan y 
Cyfarwyddwr AD. 

11.4 Bydd y Coleg yn dinistrio data yn ddiogel, (e.e. defnyddio peiriannau rhwygo yn 
y Coleg) pan na fydd ei angen bellach ac yn unol â’r cyfnodau a nodir uchod (gweler 
13.1). Ar gyfer swm mawr o ddogfennau, yn cynnwys data personol a data arall, dim 
ond cwmnïau cydnabyddedig fydd y Coleg yn eu defnyddio i wneud hyn. Bydd y Coleg 
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yn defnyddio dulliau tebyg i ddinistrio data electronig. Os bydd y data’n cael ei gadw 
ar gyfrifiadur, bydd y Coleg yn cyflogi cwmnïau cydnabyddedig i’r diben hwn yn 
benodol o ran y gyriannau o fewn y cyfrifiaduron pen desg. 

11.5 Cedwir data a geir yn ddigidol drwy Deledu Cylch Cyfyng am 31 diwrnod a’i 
ddinistrio wedi hynny. Yr eithriad i hyn ydy pan fydd angen y data hwn i gynorthwyo i 
ganfod trosedd ac ar gyfer achosion cyfreithiol wedi hynny.  

 

12. Protocolau ar Rannu Gwybodaeth 

Gall y Coleg drefnu rhannu data gyda sefydliadau partner o dro i dro. Os bydd hyn 
yn digwydd, caiff ei drefnu yn unol â Chytundeb Rhannu Gwybodaeth Cymru 
(WASPI). Gellir gwneud cais am gopi o bob protocol rhannu gwybodaeth (ISP) gan 
Reolydd Data’r Coleg. 

 

15. Casgliad 

15.1 Cyfrifoldeb y Coleg ydy sicrhau ei fod yn cydymffurfio â deddf 1998. Gallai unrhyw 
dorri bwriadol ar y Polisi hwn ar Ddiogelu Data arwain at gamau disgyblu neu dynnu’r 
hawl i gael mynediad i gyfleusterau’r Coleg yn ôl, neu hyd yn oed erlyniad. Dylid trafod 
unrhyw gwestiynau neu bryderon am ddehongliad neu weithrediad y polisi hwn gyda 
rheolydd data dynodedig. 

15.2 Adolygir y polisi hwn bob 2 flynedd oni bai bod deddfwriaeth bellach yn golygu y 
bydd rhaid ei adolygu ynghynt.   
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Atodiad 1  

Rôl Rheolyddion Data 

Mae gan y Coleg nifer o reolyddion data dynodedig: 

Adran Enw’r Aelod o Staff 
Cyfarwyddwr AD Julie Rees 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Dysgwyr 

David Brookes 

Rheolwr Ystadau Martin Donovan 
Rheolwr Swyddfa Gwasanaethau 
Campws  

Lisa Condron – Nantgarw 
Tim Leeke – Ystrad Mynach 
Becky Roberts – Aberdâr 
Rose Keeping – Rhondda 

Cyfarwyddwr EMIS Russell Tuck 
Cyfarwyddwr Cyllid David Francis 
Penaethiaid Ysgol Cathryn Sanders 

Dean Howells 
Karen Workman 
Rory Meredith 
Helen Jones 
Neil Smothers 
Al Lewis 
Martin Watkins 
Richard Clayden 
Helen Morgan 
Tracey Evans 

Tîm CGE Carolyn Donegan 
Amanda Harris 
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