
Y GDPR (Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data) – Rheoli Data 

Amdanom ni  

Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu nifer penodol o leoedd i fyfyrwyr astudio rhaglenni'r 

Dyfarniad Corfforaethol – Ymarferydd ac Ymarferydd Uwch a ddarperir gan y Sefydliad 

Siartredig Caffael a Chyflenwi ("CIPS"). Bydd dysgwyr yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru 

a bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus lofnodi cytundeb dysgwr gyda Llywodraeth Cymru 

er mwyn derbyn y cyllid. Fel rhan o geisiadau o'r fath ac fel rhan o'r rhaglen, bydd angen i 

Lywodraeth Cymru brosesu data personol am yr ymgeiswyr a’r dysgwyr hyn.  

Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer y data personol a gesglir amdanoch chi fel 

rhan o'r cwrs.   

CIPS hefyd fydd y rheolydd data ar gyfer data personol y maent yn ei gasglu amdanoch chi. 

I gael rhagor o fanylion, gweler hysbysiad preifatrwydd CIPS sydd ar gael yn 

https://www.cips.org/Documents/Terms_Conditions/1/Privacy-Notice1.pdf   

Pa ddata personol y byddwn yn ei gasglu  

Bydd Llywodraeth Cymru yn casglu data personol amdanoch chi gan gynnwys:  

 eich enw 

 eich cyfeiriad e-bost  

 eich sefydliad 

 eich manylion cyflogaeth 

 unrhyw ddata personol arall a roddir inni fel rhan o'ch cais neu fel rhan o gymryd 

rhan yn y cwrs, gan gynnwys manylion aelodaeth CIPS a chanlyniadau arholiadau.  

 

Sut byddwn yn casglu eich data personol 

Byddwn yn casglu'r holl ddata personol hwn yn uniongyrchol gennych chi pan fyddwch yn 

cofrestru neu'n gwneud ymholiadau. Byddwn hefyd yn derbyn rhywfaint o ddata personol 

gan y darparwr gwasanaeth sy'n gyfrifol am y rhaglen, sef CIPS. 

Sut byddwn yn defnyddio eich data personol 

Dim ond at y dibenion y gwnaethom ei gasglu ar eu cyfer y byddwn yn defnyddio eich data 

personol, a fydd yn cynnwys y canlynol: 

 ymateb i'ch ymholiadau 

 fel rhan o'r broses ddewis 

 eich cofrestru ar gyfer y rhaglen 

 gweinyddu'r cyllid a'r rhaglen o ddydd i ddydd, gan gynnwys cadw ein cofnodion 

 eich cefnogi yn ystod cyfnod y cyllid a'r rhaglen ac wedi hynny 

 monitro eich dilyniant a sicrhau eich bod yn cwblhau'r rhaglen ac yn cydymffurfio â'r 

cytundeb dysgwyr 

 monitro'r cyllid ar gyfer y rhaglen 

 monitro'r gwaith o weinyddu a chyflwyno'r rhaglen 

 cyflawni ein rhwymedigaethau a gorfodi ein hawliau o dan y cytundeb dysgwr neu 

unrhyw gontract arall a wnaed rhyngoch chi a ni 

 cyhoeddi astudiaethau achos ar wefan Llywodraeth Cymru a'r cyfryngau 

cymdeithasol i hyrwyddo'r rhaglen neu raglenni tebyg – os nad ydych yn dymuno i'ch 

data personol gael ei ddefnyddio at y diben hwn, rhowch wybod i ni 

https://www.cips.org/Documents/Terms_Conditions/1/Privacy-Notice1.pdf


Y sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data personol 

Dim ond pan fydd yn gyfreithlon gwneud hynny y byddwn yn defnyddio eich data personol. 

Byddwn yn prosesu eich data personol yn yr amgylchiadau canlynol: 

 pan fydd angen gwneud hynny er mwyn inni gyflawni ein rhwymedigaethau o dan 

gontract gyda chi 

 pan fydd angen gwneud hynny er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus a'r awdurdod 

swyddogol a roddwyd inni i weinyddu Rhaglen y Dyfarniad Corfforaethol – Caffael 

Proffesiynol  

 pan fydd angen gwneud hynny er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol yr 

ydym yn ddarostyngedig iddi 

 pan fydd angen gwneud hynny at ddibenion ein buddiannau cyfreithlon, gan 

gynnwys ariannu a gweinyddu'r rhaglenni 

Gall eich caniatâd hefyd fod yn sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol mewn rhai 

amgylchiadau. Mae hyn yn golygu eich caniatâd penodol, gwybodus a diamwys, wedi’i roi yn 

rhydd ac wedi’i dderbyn gennych, er enghraifft, pan fyddwch yn cytuno i dderbyn gohebiaeth 

farchnata gennym ni neu pan fyddwch yn cytuno i gymryd rhan mewn arolygon neu ymchwil 

i'r farchnad (fel y bo'n berthnasol). 

Nodwch y gallem brosesu eich data personol ar sail mwy nag un rheswm cyfreithlon, gan 

ddibynnu ar y dibenion penodol yr ydym yn defnyddio eich data ar eu cyfer. Cysylltwch â ni 

os bydd arnoch angen manylion am y sail gyfreithlon benodol yr ydym yn dibynnu arni i 

brosesu eich data personol. 

Rhannu eich data personol 

Bydd angen inni rannu eich data personol â CIPS fel y gallant reoli'r ffordd y cyflwynir 

rhaglen y cwrs. I gael rhagor o fanylion, gweler hysbysiad preifatrwydd CIPS sydd ar gael yn 

https://www.cips.org/Documents/Terms_Conditions/1/Privacy-Notice1.pdf   

Am ba hyd y cedwir eich data personol 

Os bydd eich cais am gyllid yn llwyddiannus, byddwn yn cadw eich data personol am gyfnod 

o ddwy flynedd o'r dyddiad y gwnaethoch gwblhau'r cwrs. 

Os na fydd eich cais am gyllid yn llwyddiannus, byddwn yn cadw eich data personol am 

gyfnod o un mis o'r dyddiad y cawsoch eich hysbysu na fu eich cais yn llwyddiannus. 

Eich hawliau 

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych hawl i wneud y canlynol: 

 cael gwybod am y data personol mae Llywodraeth Cymru yn ei gadw amdanoch chi 

a'i weld 

 gofyn inni gywiro gwallau yn y data hwnnw 

 (o dan rai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu’r data 

 (o dan rai amgylchiadau) gofyn i'ch data gael ei 'ddileu'  

 (o dan rai amgylchiadau) gofyn inni drosglwyddo eich data i gorff arall 

 peidio â bod yn destun penderfyniadau awtomatig  

 cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheolydd annibynnol 

 

 

https://www.cips.org/Documents/Terms_Conditions/1/Privacy-Notice1.pdf


Enw cyswllt  

I gael rhagor o fanylion am y wybodaeth a gedwir gan Lywodraeth Cymru a’r ffordd mae’n ei 

defnyddio, neu os ydych am arfer eich hawliau o dan y GDPR, gweler y manylion cyswllt 

isod: 

Y Swyddog Diogelu Data: 

Llywodraeth Cymru 

Parc Cathays 

CAERDYDD, 

CF10 3NQ 

E-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru  

  

Gallwch gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn: 

  

Information Commissioner's Office 

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 

Cheshire 

SK9 5AF 

mailto:DataProtectionOfficer@llyw.cymru
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