
 

 

IGFM005-TEMPLED HYSBYSIAD PREIFATRWYDD 
Mae geiriad y ddogfen hon yn adlewyrchu gofynion Rheoliad Diogelu Data 

Cyffredinol (RhDDC) sydd mewn grym o 25ain Mai 2018 

 

Maes Gwasanaeth CBST: Addysg 

Maes gwaith:  Blynyddoedd Cynnar 

Manylion Cyswllt Emma Treadgold 

Enw Hysbysiad Preifatrwydd:  Dechrau’n Deg 

 

Rheolwr Data:  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

d/o Y Ganolfan Ddinesig 

Pont-y-pŵl  

NP4 6YB 

 

 

Swyddog Diogelu Data a Llywodraethu Gwybodaeth:  

Susan Bullock  

01633 647467 

E-bost: dpa@torfaen.go.uk 

Mae'r Cyngor yn casglu a phrosesu data personol sy'n ymwneud â'i ddinasyddion ac 

mae wedi ymrwymo i fod yn dryloyw ynghylch sut mae'n casglu ac yn defnyddio'r 

data hwnnw, ac i fodloni ei rwymedigaethau diogelu data. 

Rydym yn cael eich data personol yn uniongyrchol gennych chi. 

Pa wybodaeth ydy’r Cyngor yn ei chasglu? 

Mae’r Cyngor yn casglu ac yn prosesu ystod o wybodaeth amdanoch. Mae hyn yn 

cynnwys: 

 Enw plentyn 

 Dyddiad geni 
plentyn 

 Cyfeiriad plentyn  

 Rhyw 

 Manylion cyswllt 

 Enw Rhieni/Gofalwyr/ 
Gwarcheidwaid 

 Cyfeiriad Rhieni/ 
Gofalwyr/ Gwarcheidwaid 

 Dyddiad Geni Rhieni/ 
Gofalwyr/ Gwarcheidwaid 

 

Gall y Cyngor gasglu’r wybodaeth yma mewn amrywiaeth o ffyrdd:  

 Ffurflenni Cofrestru Dechrau Da 



 Furflenni cais Gofal Plant FS1 

 Ffurflenni atgyfeirio magu plant 

 Ffurflenni atgyfeirio Datblygiad Iaith Gynnar 

 Proffiliau Gofal Plant Cyfnod Sylfaen 

 Asesiadau WellComm 

Byddwn yn storio’r data hwn: 

 System ffeilio ar bapur  

 Cronfa ddata Dechrau’n Deg 

 

1) Pam fod y Cyngor yn prosesu eich data personol? 

Mae angen i'r Cyngor brosesu data i allu darparu gwasanaeth i gwrdd â'ch anghenion 
unigol chi a'ch teulu, e.e. gweinyddu cyllid ar gyfer yr hawl i gael gofal plant am ddim. 

Drwy gasglu'ch data mae'n gwella gallu Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i gydlynu 
asesiadau a chymorth ar draws asiantaethau er mwyn darparu ymateb mwy di-dor i'ch 
anghenion a sicrhau eich bod yn elwa o'r ystod o ymyriadau a gwasanaethau a 
ddarperir.    

Defnyddir eich data hefyd i adrodd ar y ddarpariaeth gwasanaeth i randdeiliaid 
perthnasol fel Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan a Llywodraeth Cymru. Wrth adrodd ynghylch y gwasanaeth a ddarperir, mae'r 
data unigol yn ddienw. 

Categorïau Arbennig o ddata personol: 

Gwybodaeth ar anabledd ac iechyd amdanoch chi a’ch plentyn os yw’n berthnasol i’r 

gwasanaeth 

Ethnigrwydd 

Asesiadau datblygiadol am eich plentyn 

Gallwn brosesu’r categori data yma oherwydd?   

Rydych chi wedi rhoi caniatâd penodol ac mae ei angen i gyflawni 

rhwymedigaethau'r rheolwr a'r pwnc data. 

 

Mae angen prosesu'r categorïau arbennig o ddata uchod i sicrhau bod y gwasanaeth 

a ddarperir wedi'i deilwra i ddiwallu anghenion unigolion a gellir rhoi cefnogaeth yn ei 

le os yw'n berthnasol. 

 

Mae'r data hwn hefyd yn ein galluogi i adrodd ar agweddau o'r gwasanaeth a 

ddarperir. Wrth adrodd ar y gwasanaeth, mae'r data'n parhau yn ddienw. 

 

Pwy sydd yn cael defnyddio’ch data? 



Efallai y bydd eich gwybodaeth yn cael ei rannu'n fewnol gyda staff perthnasol 

Dechrau'n Deg. Mae hyn yn cynnwys staff yn y Gwasanaeth Addysg Blynyddoedd 

Cynnar, Ysgolion, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a Lleoliadau Gofal Plant Dechrau'n 

Deg. 

Mae'r Cyngor yn rhannu eich data gyda thrydydd parti i adrodd ar y gwasanaeth. Yn 

yr achos hwn mae'r data yn parhau'n ddienw.  

Sut mae’r Cyngor yn diogelu data? 

Mae diogelu'ch data yn fater y mae'r Cyngor yn ei gymryd o ddifrif. Mae gan y 

Cyngor bolisïau mewnol mewn grym i sicrhau nad yw’r data y mae’n ei brosesu yn 

cael ei golli, ei ddinistrio’n fwriadol, yn cael ei gamddefnyddio neu ei ddatgelu. Hefyd 

nid yw cyflogeion yn defnyddio’r data ac eithrio wrth gyflawni’u dyletswyddau. Y 

polisïau sy'n sicrhau hyn yw'r Polisi Diogelu Data ymhlith eraill. 

Pan fo'r Cyngor yn cyflogi trydydd parti i brosesu data personol ar ei ran, maen 

nhw’n gwneud hynny ar sail cyfarwyddiadau ysgrifenedig. Mae gan y trydydd parti 

yma ddyletswydd cyfrinachedd hefyd ac mae’n rhaid iddyn nhw weithredu mesurau 

priodol i sicrhau diogelwch data. 

Am ba mor hir mae’r Cyngor yn cadw eich data? 

Bydd y Cyngor yn cadw eich data personol am y cyfnod sydd ei angen yn unig a 

bydd yn dilyn safonau'r sefydliad a'r Awdurdod Lleol yn y maes hwn. 

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am 7 mlynedd oni bai ein bod wedi derbyn eich 

gwybodaeth o dan ddyletswydd statudol, ac os felly, cedwir y wybodaeth am 25 

mlynedd. 

 

Eich hawliau 

Mae gennych nifer o hawliau y gallwch eu harfer: 

 gweld a chael copi o’ch data ar gais 

 mynnu bod y cyngor yn newid data anghywir neu anghyflawn 

 mewn rhai amgylchiadau penodol gallwch ofyn i’r Cyngor ddileu neu beidio â 

phrosesu eich data, er enghraifft os nad yw’r data bellach yn angenrheidiol at 

ddibenion prosesu 

 cael gwybod y cyfnod amser y bydd y data’n cael ei gadw  

 yr hawl i hygludedd data 

 yr hawl i dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg 

 yr hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio (Swyddfa’r Comisiynydd 

Gwybodaeth) 

 canlyniadau eich bod yn methu darparu data i’r Cyngor  

 bodolaeth penderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio a goblygiadau 

hyn i chi. 

Os hoffech arfer un o’r hawliau yma, cysylltwch os gwelwch yn dda â: 



Hwb CBG Blynyddoedd Cynnar 

earlyyearsABSHub2@torfaen.gov.uk 

01495 742101 
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