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Prosesu Teg

Disgrifiad:

Bydd yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut y bydd
cyngor bwrdeistref sirol Caerffili yn defnyddio'r wybodaeth a
ddarperir gan ymgeiswyr a gwybodaeth a gasglwyd o
ffynonellau eraill yn ystod y broses Cynnig Gofal Plant a
Ariennir gan y Llywodraeth.

Sut byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth
Pwrpas a sail gyfreithiol er mwyn defnyddio eich gwybodaeth
Pwrpas y prosesu
Bydd gwybodaeth a gyflwynwyd ar y Ffurflen Gais Hawl i’r Cynnig Gofal Plant a Ariennir
gan y Llywodraeth yn cael ei defnyddio er mwyn asesu cymhwysedd ar gyfer hyd at 20 awr
o ofal plant a ariennir gan y llywodraeth.
Os ydych yn gymwys, bydd ymgeiswyr yn cael eu darparu â chod cymhwyster a bydd
angen iddynt gwblhau ffurflen archebu dros dro gyda'u dewis ddarparwr gofal plant a’i
dychwelyd i ni. Bydd y dewis ddarparwr gofal plant hefyd yn rhoi i ni cofrestri presenoldeb y
plentyn gyda nhw ac anfonebau i'w talu.
Mae'r prosiect hwn yn cael ei weinyddu gan gyngor bwrdeistref sirol Caerffili ar ran
Llywodraeth Cymru. Bydd gwybodaeth a gesglir hefyd yn cael ei defnyddio ar gyfer monitro
gwasanaethau ac ystadegau a gellir ei rhannu â Llywodraeth Cymru.
Efallai bydd ymchwilwyr a benodwyd gan Lywodraeth Cymru yn cysylltu â’r rhai sy'n
cymryd rhan yn y prosiect hwn, a gall y wybodaeth a gasglwyd cael ei defnyddio yn y ffyrdd
canlynol:
•

•
•

I fonitro ac adrodd ar nifer yr unigolion sy'n cymryd rhan yn y cynnig gofal plant a nifer y
bobl o wahanol grwpiau sy’n cael eu cefnogi (e.e. oedrannau, rhyw ac ethnigrwydd
gwahanol);
Gan sefydliadau ymchwil cymdeithasol cymeradwy, er mwyn cynnal ymchwil a/neu
waith dadansoddi; ac
Er mwyn cysylltu data o'r ffurflen hon i ffynonellau data eraill, er mwyn gwerthuso’r
effaith y mae’r prosiect wedi cael ar yr unigolion sy'n cymryd rhan.

Sail gyfreithiol er mwyn prosesu
Os credir ar unrhyw gam yn y broses y gall plentyn fod mewn perygl, caiff Gweithdrefnau
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan eu dilyn, a all arwain at ymchwiliad ac asesiad ffurfiol. Gall
hyn cynnwys nifer o asiantaethau megis yr heddlu, iechyd neu addysg. Nid yw hon yn
broses sy'n seiliedig ar ganiatâd.
Mewn perthynas â'r prosesu a nodir yn yr adran uchod, rydym yn dibynnu ar eich caniatâd
(Gwrthrych Data) er mwyn prosesu'r wybodaeth.
Er mwyn i'r prosesu data personol fod yn gyfreithlon o dan y Ddeddf Diogelu Data, rhaid i
amod dilys o Atodlen 2 o'r Ddeddf gael ei adnabod, a amlinellir isod:
1. Mae’r cyfrannwr data wedi rhoi ei ganiatâd i’r prosesu.
Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn darparu diogelwch ychwanegol ar gyfer dosbarthiadau
penodol o wybodaeth a elwir yn 'ddata personol sensitif'. Os bydd unrhyw ran o'r
wybodaeth a ddarparwch yn disgyn o fewn y diffiniad o ddata personol sensitif, yna mae
amod ychwanegol o Atodlen 3 o'r Ddeddf yn cael ei adnabod, a amlinellir isod:
1. Mae testun y data wedi rhoi ei ganiatâd penodol i brosesu data personol.
Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl
Mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl o ran prosesu’r wybodaeth hon. Er mwyn
tynnu’ch caniatâd yn ôl cysylltwch â’r Ardal Gwasanaeth y mae eu manylion wedi eu
cynnwys ar ben y ddogfen hon.

Pwy fydd yn cael mynediad i'ch gwybodaeth
Hunaniaeth y Rheolydd Data a’r Swyddog Diogelu Data
Y Rheolydd Data ar gyfer eich gwybodaeth yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. y
Swyddog Diogelu Data yw:
Mr Paul Lewis
Pennaeth TG a Gwasanaethau Canolog Dros Dro
Ebost: rhyddidgwybodaeth@caerffili.gov.uk
Ffôn: 01443 864322
Mae'r prosiect hwn yn cael ei weinyddu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar ran
Llywodraeth Cymru, a fydd hefyd yn cael mynediad at yr holl wybodaeth mewn perthynas
â'r prosiect hwn. Gall Llywodraeth Cymru benodi sefydliadau ymchwil gymdeithasol mewn
perthynas â'r prosiect hwn, a all hefyd cael mynediad at eich gwybodaeth mewn perthynas
â'r prosiect hwn ac efallai’n cysylltu â chi.
I gyfranogwyr, gall Rheolwyr Data eraill hefyd fod yn gyfrifol am eu gwybodaeth, fel eu
dewis ddarparwr gofal plant.
Cysylltwch â'r Man Gwasanaeth a nodir ar frig y ddogfen hon am ragor o wybodaeth.
Manylion prif ddefnyddwyr eich gwybodaeth
O fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, prif ddefnyddiwr eich gwybodaeth yw’r
Weinyddiaeth Blynyddoedd Cynnar.

Caiff gwybodaeth am y prosiect hwn ei storio ar gronfa ddata cyngor bwrdeistref sirol
Caerffili.
Bydd mynediad at eich gwybodaeth yn cael ei reoli, gan ganiatáu i ymarferwyr perthnasol i
gael mynediad at y wybodaeth sydd angen arnynt, pan fydd angen arnynt, er mwyn cefnogi
darpariaeth gofal diogel.
Manylion o ran unrhyw rannu o’ch gwybodaeth o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili
Er mwyn gwirio a ydych yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth hwn, gall y wybodaeth ganlynol
a ddarparwyd gennych gael ei wirio gyda'r gwasanaethau canlynol o fewn Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili:
Eich cyfeiriad - Adran Treth y Cyngor
Manylion o ran unrhyw rannu o’ch gwybodaeth gyda sefydliadau eraill
Er mwyn gwirio gwybodaeth gyflog/slip cyflog a ddarparwyd gennych, efallai byddwn yn
cysylltu â'ch cyflogwr.
Ceisiadau am wybodaeth
Bydd yr holl wybodaeth a gofnodir sydd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn amodol i
geisiadau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 a Deddf Diogelu Data 1998.
Os yw’r wybodaeth rydych yn ei darparu yn amodol ar gais o’r fath, lle’n bosib bydd Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ymgynghori â chi ar ei rhyddhad. Os ydych yn gwrthwynebu
rhyddhau eich gwybodaeth, byddwn yn ymatal eich gwybodaeth os yw’r ddeddfwriaeth
berthnasol yn caniatáu hynny.

Am ba mor hir byddwn yn cadw eich gwybodaeth
Manylion y cyfnod cadw
Mae pa mor hir mae cyngor bwrdeistref sirol Caerffili yn cadw gwybodaeth yn cael ei bennu
trwy ofynion statudol neu arfer gorau.
Byddwn yn cadw copi o'ch ffeil achos am 6 blynedd.

Eich Hawliau (Gan gynnwys y Weithdrefn Gwyno)
Eich hawliau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998
Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn rhoi cyfrannwyr data (am y rheini y mae’r wybodaeth
amdanynt) nifer o hawliau:
•

•
•

Yr hawl i gael mynediad at ddata personal. Mae ffurflenni cais ar gyfer y broses hon ar
gael ar ein gwefan:
www:caerffili.gov.uk/DogfennauCaerffili/Cyngor-a-democratiaeth/sar_form.aspx
Yr hawl i atal prosesu sy’n debygol o achosi niwed neu ofid.
Yr hawl i atal prosesu ar gyfer rhesymau marchnata.

•
•
•

Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniad awtomataidd.
Yr hawl i iawndal os yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn methu cydymffurfio gyda
gofynion penodol y Ddeddf Diogelu Data yn ymwneud â’r wybodaeth.
Yr hawl i gywiro, blocio, dileu neu ddinistrio gwybodaeth mewn amgylchiadau penodol.

Mae gwybodaeth bellach ar eich hawliau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 ar gael o
Swyddfa’r Comisiynydd: www.ico.org.uk
Y Drefn Gwyno
Os ydych yn gwrthwynebu’r modd y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn delio â’ch
data, mae gennych yr hawl i wneud cwyn. Cysylltwch â’r Ardal Gwasanaeth a fanylir ar ben
y ddogfen hon sy’n amlinellu eich materion.
Os ydych yn parhau i fod yn anhapus, mae hefyd gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r
Comisiynydd Gwybodaeth. Mae gwybodaeth bellach ar y broses cwyno hon ar gael o’n
gwefan:
www.caerffili.gov.uk/Fy-Nghyngor/Diogelu-Data-a-rhyddid-gwybodaeth/Cwestiynau-achwynion

