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Sut fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth
Pwrpas a sail gyfreithiol er mwyn defnyddio eich gwybodaeth.
Pwrpas y prosesu
Diben yr ymgynghoriad yw casglu gwybodaeth am sut rydych chi'n teithio ar gyfer teithiau
bob dydd a cheisio'ch barn am deithio. Bydd arolygon gorffenedig yn cael eu defnyddio i
ddadansoddi patrymau teithio ac i gynhyrchu cofnod Cynllun Teithio sylfaenol am ddewis
teithio preswylwyr sy'n byw ar eich ystâd. Cesglir gwybodaeth y Cynllun Teithio bob
blwyddyn dros 3 blynedd a'i defnyddio i werthuso a llywio penderfyniadau a monitro
effeithiolrwydd neu lywio mentrau'r Cynllun Teithio.
Ni fydd modd adnabod unigolion o'r wybodaeth a gynhwysir yng nghynllun sylfaenol y
Cynllun Teithio na'r dadansoddiad. Bydd swyddogion yn cadw manylion cyfeiriad cartref i
fonitro cwblhau'r arolwg.
Sail gyfreithiol er mwyn prosesu
Er mwyn i brosesu data personol fod yn gyfreithlon o dan Reoliadau Diogelu Data
Cyffredinol 2016, mae'n rhaid nodi amod dilys o Erthygl 6 o'r Rheoliadau, a amlinellir isod:
1f. mae angen prosesu at ddibenion y buddiannau dilys a ddilynir gan y rheolwr neu gan
drydydd parti, ac eithrio pan fo buddiannau o'r fath yn cael eu diystyru gan fuddiannau neu
hawliau a rhyddid sylfaenol y testun data sy'n gofyn am ddiogelu data personol, yn enwedig
pan fo'r testun data yn blentyn.

Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn darparu amddiffyniad ychwanegol ar gyfer rhai
dosbarthiadau o wybodaeth o'r enw 'data personol arbennig'. Os bydd unrhyw wybodaeth
yn dod o fewn y diffiniad o ddata personol arbennig, yna rhaid nodi amod ychwanegol o
Erthygl 9 o'r Rheoliadau, fel yr amlinellir isod:
8 (1)

Cyflawnir yr amod hwn os yw'r brosesu (a)
yn gategori penodol o ddata personol, a
(b)
yn angenrheidiol at ddibenion adnabod neu adolygu'r
bodolaeth neu absenoldeb cyfle neu driniaeth cyfartal rhwng grwpiau
o
bobl a bennir mewn perthynas â'r categori hwnnw, gyda golwg ar alluogi hyrwyddiad neu
chynhaliad cydraddoldeb o'r fath, yn ddarostyngedig i eithriadau.

Pwy fydd yn cael mynediad i'ch gwybodaeth
Hunaniaeth Rheolydd Data a’r Swyddfa Diogelu Data
Rheolydd Data ar gyfer eich gwybodaeth yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Y Swyddog
Diogelu Data yw:
Ms Joanne Jones
Y Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth Gorfforaethol/Swyddog Diogelu Data
E-bost: diogeludata@caerffili.gov.uk
Ffôn: 01443 864322
Manylion prif ddefnyddwyr o’ch gwybodaeth
Prif ddefnyddiwr eich gwybodaeth fydd y maes gwasanaeth o fewn Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili sy'n ceisio'ch barn.
Er y gellir cyhoeddi adroddiadau a dadansoddiadau cryno, ni ellir adnabod unigolion o'r
adroddiad cryno hyn.
Manylion am unrhyw rannu o'ch gwybodaeth â sefydliadau eraill
Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn cael ei rhannu gyda'r Ymgynghorydd Datblygwyr fel
adroddiad cryno ac ni fydd unrhyw ddata personol yn cael ei rannu mewn ffordd sy'n
adnabod unigolion.
Ceisiadau am wybodaeth
Mae'n bosibl y bydd yr holl wybodaeth a gedwir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn
destun ceisiadau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 a deddfwriaeth Diogelu Data.
Os bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn destun cais o'r fath, bydd Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ymgynghori â chi ynghylch ei rhyddhau, lle bo hynny'n bosibl.
Os byddwch yn gwrthwynebu rhyddhau eich gwybodaeth, byddwn yn cadw'r wybodaeth yn
ei hôl, os bydd y ddeddfwriaeth berthnasol yn caniatáu i hynny ddigwydd.

Pa mor hir byddwn yn cadw’ch gwybodaeth
Manylion o’r cyfnod cadw
Mae'r cyfnod y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cadw gwybodaeth yn cael ei
bennu drwy ofynion statudol neu arferion gorau.
Ni fyddwn yn cadw y barn a mynegwch mewn modd a fydd yn eich adnabod am gyfnod
hwy nag sy'n angenrheidiol.
Cedwir data gwreiddiol yr arolwg am gyfnod o ddim mwy na 5 mlynedd. Bydd y Cynllun
Teithio ond yn cynnwys data mewn ffurf gryno.

Eich Hawliau (gan gynnwys y Weithdrefn Gwynion)
Eich hawliau dan gyfraith Diogelu Data
Mae'r ddeddf Diogelu Data yn rhoi nifer o hawliau i wrthrychau'r data (y rheiny y mae'r
wybodaeth yn sôn amdanynt):
•
•
•
•
•
•
•
•

Hawl i gael mynediad at ddata gan y testun - Mae ffurflenni cais ar gyfer y broses hon
ar gael ar ein gwefan: Ffurflen Gais am Fynediad at Ddata gan y Testun (SAR)
Yr hawl i gael gwybod
Yr hawl i gywiro
Yr hawl i ddileu
Yr hawl i gyfyngu ar brosesu
Yr hawl i wrthwynebu
Yr hawl i gludadwyedd data
Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomataidd.

Mae rhagor o wybodaeth am eich hawliau ar gael ar y wefan hon: www.ico.org.uk.
Er mwyn datgan eich hawliau, cysylltwch â'r maes gwasanaeth y manylir arno ar frig y
ffurflen hon.
Y Drefn Gwyno
Os ydych yn anfodlon â'r modd y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ymdrin â'ch
cais/gwybodaeth, mae gennych yr hawl i gwyno. Cysylltwch â’r Man Gwasanaeth a fanylir
ar ben y ddogfen sy’n amlinellu eich materion.
Os byddwch yn parhau'n anfodlon, mae gennych hefyd yr hawl i gwyno wrth Swyddfa'r
Comisiynydd Gwybodaeth. Dilynwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth am y broses
gwyno.
www.caerffili.gov.uk/Fy-Nghyngor/Diogelu-pData-a-rhyddid-gwybodaeth/Cwestiynau-a chwynion

Crynodeb o'r Hysbysiad Preifatrwydd
Sut fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth
Bydd y gwybodaeth a ddarparwch yn cael ei defnyddio i gwblhau'r Cynllun Teithio ar gyfer yr ystâd
yr ydych yn byw ynddi. Bydd y gwybodaeth a gesglir a'r safbwyntiau a fynegir yn cael eu casglu
ynghyd a'u cyhoeddi/rhannu gydag eraill ar ffurf lle na fydd modd adnabod unigolion.
Bydd swyddogion yn cadw manylion cyfeiriad cartref i fonitro cwblhau'r arolwg.
Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth yw buddiannau cyfreithlon. Ni fyddwn yn cadw
y barn a mynegwch mewn modd a fydd yn eich adnabod am gyfnod hwy nag sy'n angenrheidiol.
Cedwir data gwreiddiol yr arolwg am gyfnod o ddim mwy na 5 mlynedd i roi gwybod i ni am
gyfraddau ymateb aelwydydd.
Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth, gan gynnwys yr hawl i gael
mynediad at wybodaeth sydd gennym amdanoch chi a'r hawl i gwyno os ydych chi'n anhapus â'r
ffordd y mae eich gwybodaeth yn cael ei brosesu.
Am ragor o wybodaeth am eich hawliau a sut rydym yn prosesu'ch gwybodaeth, cliciwch ar y
ddolen ganlynol:
{Hyperddolen i'r Hysbysiad Preifatrwydd Llawn ar ein gwefan}

