
Hysbysiad Preifatrwydd Cyflymu Cymru  

Mae'ch preifatrwydd yn fater pwysig i ni ac yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 

(GDPR), rydym wedi datblygu hysbysiad preifatrwydd sy'n esbonio pam ein bod yn casglu ac 

yn defnyddio'ch gwybodaeth. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn sicrhau bod eich data 

personol yn cael eu prosesu’n deg, yn gyfreithlon ac mewn ffordd agored.  

A fyddech cystal felly â rhoi munud neu ddwy o’ch amser i ymgyfarwyddo â’n trefniadau 

preifatrwydd.  

 

Sut bydd eich data yn cael eu defnyddio?  

Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer y data personol a roddwch inni. Byddwn 

yn eu defnyddio i gysylltu â chi ac i'n helpu i ateb eich ymholiad. Bydd y data hefyd yn cael 

eu defnyddio i reoli ansawdd y prosiect; ni fyddant yn cael eu defnyddio at unrhyw ddiben 

arall.  

 

Arolygon Ar-lein 

 

Mae ein ffurflen gyswllt yn casglu gwybodaeth a roddwyd gan aelodau’r cyhoedd gan 

ddefnyddio arolwg ar-lein gan Smart Survey, sy’n gweithredu fel prosesydd data ar gyfer 

Llywodraeth Cymru ac yn prosesu gwybodaeth bersonol yn unol â’n cyfarwyddiadau.  Mae 

Smart Survey yn storio yr holl ddata yn yr  EEA, maent wedi rhoi sicrwydd y byddant yn 

bodloni safonau GDPR, sydd i’w weld yn eu Polisi Preifatrwydd.   

 

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio'ch gwybodaeth?  

Mae angen prosesu eich data personol er mwyn i Is-adran y Seilwaith TGCh yn Llywodraeth 

Cymru gyflawni tasg gyhoeddus. Yn benodol, mae hyn yn cynnwys monitro perfformiad y 

prosiect ac ateb ymholiadau a gafwyd gan y cyhoedd ynghylch band eang cyflym iawn.  

 

Pwy fydd yn cael gweld eich data? 

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio gan Ganolfan Cyswllt Cyntaf Llywodraeth Cymru 

er mwyn ateb eich ymholiad.  

Os na allwn ateb eich cwestiwn yn uniongyrchol, mae'n bosibl y bydd angen i ni rannu eich 

cyfeiriad a rhif ffôn eich llinell dir ag un o bartneriaid cyflenwi ein darparwr telathrebu er 

mwyn iddo allu gwirio ei gynlluniau. Ni fydd eich enw a’ch manylion cyswllt yn cael eu 

rhannu gyda hwy heb ichi roi caniatád penodol inni wneud hynny.    

 

https://www.smartsurvey.co.uk/privacy-policy


Am faint fyddwn ni’n cadw’ch manylion? 

Bydd yr wybodaeth a roddwch inni’n cael ei chadw ar system Rheoli Perthynas â Chleientiaid 

Llywodraeth Cymru am 3 blynedd ac yna fe gaiff ei dileu. Os ydych am inni ddileu’ch 

gwybodaeth cyn hynny, anfonwch e-bost at customerhelp@llyw.cymru neu ffoniwch 0300 

0604400. 

 

Beth os ydych yn dewis peidio â rhannu eich data?  

Mae gennych yr hawl i ddewis peidio â rhannu eich data â ni. Ond er mwyn ateb cwestiynau 

ynghylch darparu band eang cyflym iawn, byddwn angen eich cyfeiriad llawn a rhif ffôn eich 

llinell dir (os yw ar gael). Byddwn hefyd angen manylion cyswllt er mwyn inni allu cysylltu â 

chi i ateb eich ymholiad.  

 

Eich hawliau o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)  

Mae gennych yr hawliau canlynol: 

•           yr hawl i weld y data personol yr ydym yn eu prosesu amdanoch;  

•           yr hawl i sicrhau ein bod yn cywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hynny;  

•           yr hawl (o dan amgylchiadau penodol) i wrthwynebu prosesu neu gyfyngu ar 

brosesu; 

•           yr hawl (o dan amgylchiadau penodol) i fynnu bod eich data yn cael eu 'dileu';  

•           yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sef ein rheoleiddiwr 

annibynnol ar gyfer diogelu data.  

 

I gael rhagor o fanylion am yr wybodaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei chadw a'i 

defnyddio, neu os hoffech arfer eich hawliau o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, 

cysylltwch â:  

Y Swyddog Diogelu Data: Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
CAERDYDD 
CF10 3NQ 

Cyfeiriad E-bost: Data.ProtectionOfficer@llyw.cymru  

 

mailto:Data.ProtectionOfficer@wales.gsi.gov.uk

