
 

 
 
 

Ein cyf / Our ref: ATISN-11575 
 

           Dyddiad/Date:  17/10/2017  

 
 

 

   

AGGCC 
Swyddfa Llywodraeth Cymru 

Parc Busnes Rhyd-y-car 
Merthyr Tudful 
CF48 1UZ 

www.aggcc.org.uk 

 

 
 

 
 

 0300 790 0126 

 
 cssiw.north@wales.gsi.gov.uk 

CSSIW 
Welsh Government Office 

Rhydycar Business Park 
Merthyr Tydfil 

CF48 1UZ 

www.aggcc.org.uk 

   
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding. 
 

Annwyl                                    , 
 
ATISN-11575  – Cais am wybodaeth ynglŷn â Gofal Plant Sprouts. 
 
Diolch am eich cais a dderbyniais ar 19 Hydref 2017 am gopi o'r cais a wnaed gan Gyngor 
Wrecsam i gofrestru fel darparwr Gofal Plant Sprouts, Ffordd Rhosddu, Wrecsam. 
  
Mae copi o'r wybodaeth rwyf wedi penderfynu ei rhyddhau yn amgaeedig.   
 
Rwyf wedi penderfynu bod rhywfaint o'r wybodaeth yn esempt rhag datgeliad dan adran 40 
(2) Deddf Rhyddid Gwybodaeth ac felly mae wedi ei hatal.  Amlinellir y rhesymau dros 
ddefnyddio'r esemptiadau hyn yn llawn yn Atodiad 1 y llythyr hwn.  
 
Sylwer, fe welwch o drefn rhifau’r tudalennau yn y cais i gofrestru bod tudalennau ar goll yn 
y ddogfen hon.  I gadarnhau, dyma'r ddogfen lawn fel y'i derbyniwyd gennym ac rydym 
wedi dangos yn yr adrannau perthnasol lle mae'r wybodaeth a ddelir dan adran 40 (2) wedi 
cael ei dal yn ôl. 
 
Os ydych yn anfodlon ar y ffordd mae Llywodraeth Cymru'n ymdrin â'ch cais, gallwch ofyn 
am adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith i ddyddiad yr ymateb hwn.  Dylid cyfeirio 
ceisiadau am adolygiad mewnol at Swyddog Rhyddid Gwybodaeth Llywodraeth Cymru yn:  
 
Yr Uned Hawliau Gwybodaeth,  
Llywodraeth Cymru,  
Parc Cathays,  
Caerdydd,  
CF10 3NQ  

http://www.aggcc.org.uk/
http://www.cssiw.org.uk/


 
neu e-bostiwch: FreedomOfInformationOfficer@wales.gsi.gov.uk 
 
Cofiwch ddyfynnu'r cyfeirnod ATISN uchod.     
 
Mae gennych hawl hefyd i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth.  Gellir cysylltu â'r 
Comisiynydd Gwybodaeth yma:   
 
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth  
Wycliffe House,  
Water Lane,  
Wilmslow,  
Cheshire,  
SK9 5AF. 
 
Fodd bynnag, sylwer na fydd y Comisiynydd fel rheol yn ymchwilio i gŵyn nes ei bod wedi 
bod trwy ein proses adolygu mewnol ni ein hunain. 
 
 
Yn gywir 
 
  

mailto:FreedomOfInformationOfficer@wales.gsi.gov.uk


Atodiad 1 

 
Rwyf wedi penderfynu dal y wybodaeth ganlynol yn ôl:   
 

Y wybodaeth sy'n cael ei dal yn ôl Rhif adran ac enw'r esemptiad 

 
Yr holl wybodaeth bersonol am yr 
ymgeiswyr a staff y gwasanaeth a 
gynhwysir yn y Cais i Gofrestru fel darparwr 
gofal dydd a'r Cynllun Gweithredol. 
    

 
Adran 40(2) Deddf Rhyddid Gwybodaeth. 
Data personol a warchodir gan Ddeddf 
Diogelu Data 1998.  Caiff data personol eu 
diffinio yn Adran 1 (1) Deddf Diogelu Data 
1998. 
 

 
 
Mae'r Atodiad hwn yn amlinellu'r rhesymau dros ddefnyddio Adran 40(2) Deddf Rhyddid 
Gwybodaeth sy'n ymwneud â gwybodaeth bersonol a warchodir gan Ddeddf Diogelu Data 

1998.  Caiff data personol eu diffinio yn Adran 1 (1) Deddf Diogelu Data 1998 fel a ganlyn: 
 
ystyr “data personol” yw data sy'n ymwneud ag unigolyn byw y gellir ei adnabod o'r data 
hynny; neu o'r data hynny a gwybodaeth arall sydd ym meddiant, neu sy'n debygol o ddod i 
feddiant, y rheolwr data. 
  
Rydym wedi casglu, yn yr achos hwn, bod y wybodaeth y gwnaed cais amdani yn cynnwys 
data personol trydydd parti.  Dan Adran 40 (2) Deddf Rhyddid Gwybodaeth, mae data 
personol yn esempt rhag eu rhyddhau, os bydd eu datgelu'n torri un o'r egwyddorion 
diogelu data.  Rydym yn ystyried mai'r egwyddor gyntaf yw'r egwyddor fwyaf perthnasol yn 
yr achos hwn. 
  
Mae egwyddor gyntaf diogelu data yn datgan:  
 
Rhaid prosesu data personol yn deg ac yn gyfreithlon ac, yn benodol, ni chânt eu prosesu 
oni bai —  
(a) bod o leiaf un o'r amodau yn Atodlen 2 yn cael ei fodloni, a 
(b) yn achos gwybodaeth bersonol sensitif, bod o leiaf un o'r amodau yn Atodlen 3 hefyd yn 
cael ei fodloni. 
 
Rydym o'r farn y bydd modd adnabod gwrthrych y data o'r wybodaeth a gynhwysir yn y cais 
i gofrestru a ddaliwyd yn ôl, a fyddai'n amlwg yn dod o fewn y disgrifiad o ddata personol fel 
y'u diffinnir gan Ddeddf Diogelu Data ac y byddai ei datgelu'n torri egwyddor gyntaf diogelu 
data.  Mae dwy ran i egwyddor gyntaf diogelu data: 
 
1 Rhaid prosesu data personol yn deg ac yn gyfreithlon.  
2. Ni chaiff data personol eu prosesu oni bai bod o leiaf un o'r amodau yn Atodlen 2 Deddf 
Diogelu Data yn cael ei fodloni. 
  
Mae canllawiau gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (Gwybodaeth bersonol (adran 40 
a rheoleiddio 13) f 1.3) yn datgan (ar dudalen 11): 



 Y man cychwyn yw ystyried a fyddai datgelu ei ddata personol yn deg i wrthrych y data.  
Amlinellir y prif ystyriaethau wrth asesu hyn yn yr adran sy'n ymdrin â thegwch isod. 



 Pe na fyddai datgeliad yn deg, yna mae'r wybodaeth yn esempt rhag datgeliad. 

 
Cadarnhawyd yr ymagwedd hon gan y Llys Apêl yn achos Deborah Clark v. Y Comisiynydd 
Gwybodaeth a Chyngor Rhanbarthol Dwyrain Swydd Hertford lle y daliwyd: 
  
“Mae egwyddor gyntaf diogelu data yn golygu ystyried a fyddai'n deg datgelu'r data 
personol yn yr holl amgylchiadau. Penderfynodd y Comisiynydd na fyddai'n deg datgelu'r 
wybodaeth y gwnaed cais amdani a thrwy hynny dorri egwyddor gyntaf diogelu data. Gan 
hynny nid oedd angen ystyried yn yr achos presennol a ellid bodloni unrhyw amod neu 
amodau Atodlen 2 eraill, oherwydd hyd yn oed pe gellid profi amodau o'r fath, byddai'n dal i 
fod yn amhosibl datgelu'r data personol heb dorri Deddf Diogelu Data” (paragraff 63). 
  
Yn yr achos hwn, nid oes gan wrthrychau'r data unrhyw ddisgwyliad y byddai eu 
gwybodaeth bersonol yn cael ei gwneud yn gyhoeddus.  Gan hynny, rydym o'r farn y byddai 
rhyddhau'r wybodaeth hon yn annheg ac felly'n torri egwyddor gyntaf diogelu data.  Am y 
rheswm hwnnw, mae'r wybodaeth yn cael ei dal yn ôl dan adran 40 (2) Deddf Rhyddid 
Gwybodaeth.  Mae hwn yn eithriad absoliwt ac nid yw'n amodol ar brofion lles y cyhoedd.  
 
   
 


