
 

 

 

 

 

Symudiadau da byw, adnabod ac olrhain: datganiad diogelu data  

Llywodraeth Cymru sy’n rheoli y data personol sy’n cael ei ddarparu mewn 
dogfennau symud da byw ar y cyd â Gorchymyn Defaid a Geifr (Cofnodion, 
Adnabod a Symud) (Cymru) 2015.     

Caiff yr Wybodaeth sy’n cael ei chasglu ar y Drwydded Symud ei defnyddio at 
y dibenion canlynol:   

 symudiadau cofnodi da byw 
 gorfodi deddfwriaeth rheoli clefydau 
 torri rheolau gwahardd symud 
 torri rheolau casglu a gollwng ar sawl safle 
 torri gofynion adnabod 
 adnabod da byw sy’n cael ei symud yn anghyfreithiol  
 cynhyrchu adroddiadau ystadegol 
 cynhyrchu dadansoddiadau symud. 

Bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei lwytho ar borthol 
EIDCymru gan EIDCymru Ltd ar ran Llywodraeth Cymru a chaiff ei rannu 
gyda’n swyddogion cyfatebol yn Lloegr a’r Alban at ddibenion Rheoli 
Clefydau.   

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol 2004 yn caniatâu i’r cyhoedd weld gwybodaeth sydd ym 
meddiant nifer o gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru.  Mae’n 
bosib y bydd yr wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn destun cais o’r fath.  
Efallai y bydd angen inni ymgynghori â chi am eich barn cyn ymateb i unrhyw 
gais am wybodaeth amdanoch.   

Fel gwrthrych y data dan sylw, mae gennych yr hawl i ofyn i Lywodraeth 
Cymru ddangos a rhoi copi o’r data personol amdanoch; mae gennych hawl, 
mewn amgylchiadau penodol, i ofyn i Lywodraeth Cymru roi’r gorau i brosesu 
data personol amdanoch; a hawl i ofyn i’r Comisiynydd Gwybodaeth gynnal 
asesiad o’r ffordd y mae Llywodraeth Cymru wedi prosesu data personol 
amdanoch.   

Mae’n bosib cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru ar y 
cyfeiriad canlynol:  Y Swyddog Diogelu Data, Llywodraeth Cymru, Parc 
Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ. 

Rhif Llinell Gymorth y Comisiynydd Gwybodaeth yw 01625 545 745; neu 
ewch i http://www.ico.org.uk am ragor o wybodaeth. 

http://www.ico.org.uk/

