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HYSBYSIAD PREIFATRWYDD YR URDD 

SUT RYDYN NI’N DELIO Â PHREIFATRWYDD 

Mae’r Urdd yn elusen gofrestredig ac yn gwmni wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr. Rydyn 
ni’n cymryd preifatrwydd yn gwbl o ddifri ac rydyn ni eisiau i chi deimlo’n hyderus fod eich 
gwybodaeth bersonol yn ddiogel yn ein dwylo ni. 
 
Yn y ddogfen hon (ein “hysbysiad preifatrwydd”), rydyn ni’n esbonio sut rydyn ni’n defnyddio 
eich gwybodaeth bersonol a beth yw ein rhesymau dros wneud hynny. Rydyn ni hefyd yn 
esbonio beth yw’r rhwymedigaethau arnom o dan y gyfraith diogelu data a sut rydyn ni’n 
diogelu eich gwybodaeth bersonol. Hefyd, rydyn ni’n darparu gwybodaeth i chi am yr hawliau 
sydd gennych a sut gallwch chi gysylltu â ni.  

Mae’n bosibl y byddwn ni hefyd yn darparu rhagor o wybodaeth am breifatrwydd i chi o bryd 
i’w gilydd. Dylid darllen unrhyw wybodaeth ychwanegol am breifatrwydd ochr yn ochr â’r 
hysbysiad preifatrwydd hwn. 
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AR GYFER PWY MAE’R HYSBYSIAD PREIFATRWYDD HWN? 

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i unrhyw un sy’n: 
 

• dod ar daith sy’n cael ei threfnu gan yr Urdd, yn dod i un o’n canolfannau, boed i aros 
neu fel arall, neu’n cymryd rhan un o weithgareddau/glybiau yr Urdd, boed yn un o’n 
canolfannau neu fel arall; 

• gwneud cais i ddod yn aelod o’r Urdd, boed ar-lein, dros y ffôn neu drwy’r ysgol neu’r 
gangen leol; 

• cymryd rhan yn un o ddigwyddiadau/cynyrchiadau neu gystadlaethau’r Urdd (gan 
gynnwys Eisteddfod yr Urdd, Gemau Cymru a digwyddiadau chwaraeon eraill); 

• defnyddio ein gwefan neu apiau; 

• prynu nwyddau gennym, ar-lein neu dros y ffôn; 

• cysylltu â ni i holi neu wneud cwyn (boed yn bersonol, dros e-bost, ar y ffôn neu drwy’r 
bost);  
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• tanysgrifio i’n cylchlythyrau/newyddion diweddaraf;  

• cytuno i lenwi un o’n harolygon neu holiaduron neu ddarparu adborth i ni; 

• cael ei ffilmio ar ein systemau teledu cylch cyfyng; 

• ymwneud â ni ar y cyfryngau cymdeithasol. 
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CRYNODEB O’R GYFRAITH  

Mae pob busnes a sefydliad yn y DU yn dod dan y deddfau diogelu data sy’n rheoleiddio’r 
modd maent yn defnyddio gwybodaeth sy’n adnabod unigolion neu sy’n golygu bod modd 
adnabod unigolion (“gwybodaeth bersonol”). 

Isod, rydyn ni’n crynhoi’r prif reolau sy’n berthnasol: 

1.  Rhaid i ni fod yn onest am y modd rydyn ni’n bwriadu defnyddio eich gwybodaeth bersonol, 
a rhaid i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol yn deg. Drwy ddarparu hysbysiad 
preifatrwydd i unigolion (megis yr hysbysiad preifatrwydd hwn) mae hynny’n ein helpu i 
gyflawni’r ymrwymiad hwn.  

2.  Dim ond os oes un o’r seiliau cyfreithiol sydd yn y gyfraith diogelu data yn gymwys y byddwn 
ni’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Mae’r seiliau cyfreithiol hyn yn cynnwys y canlynol:  

• Rydych chi wedi cydsynio i ni gael defnyddio eich gwybodaeth bersonol;  

• Mae angen i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i gyflawni contract rhyngom;  

• Mae gennym ni (neu rywun arall) reswm cyfreithlon dros fod angen defnyddio eich 
gwybodaeth bersonol ac ni fyddai’n annheg i chi petai eich gwybodaeth bersonol yn 
cael ei defnyddio ar gyfer hyn. Yr enw ar hyn yw cael “buddiant dilys” a rhaid i ni 
bwyso a mesur eich hawliau chi a’n buddiant ni cyn i ni allu dibynnu ar y sail hon; 

• Mae angen i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i gydymffurfio â’r gyfraith; 

• Mae angen i ni ddefnyddio’r wybodaeth i ddiogelu eich buddiant dilys neu fuddiant 
dilys person arall. Dim ond mewn sefyllfaoedd difrifol iawn y bydd hyn yn berthnasol, 
megis os oes angen i ni ddefnyddio eich gwybodaeth mewn sefyllfa byw neu farw. 

3.  Dim ond os gallwn ni fodloni un o’r amodau defnyddio sydd yn y gyfraith diogelu data y 
gallwn ni ddefnyddio rhai mathau penodol o wybodaeth sensitif (megis gwybodaeth am eich 
hanes meddygol, tarddiad hiliol neu grefydd). Mae’r amodau hyn yn cynnwys y canlynol:  

• Rydych chi wedi datgan cydsyniad i ni i ddefnyddio’r wybodaeth;  

• Mae angen i ni ddefnyddio’r wybodaeth i ddiogelu eich buddiant dilys neu fuddiant 
dilys rhywun arall, yn yr un modd ag a ddisgrifir uchod;  

• Mae angen i ni ddefnyddio’r wybodaeth mewn cysylltiad â hawliad cyfreithiol. 

4.  Rhaid i ni beidio â rhannu eich gwybodaeth bersonol â busnesau eraill heblaw bod 
gennym sail gyfreithiol i wneud hynny (gweler pwynt 2 uchod) a/neu (mewn perthynas 
â gwybodaeth bersonol) os gallwn fodloni amod (gweler pwynt 3 uchod). 

5.  At ei gilydd, rhaid i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol ar gyfer y pwrpas a 
nodwyd yn unig. Os ydyn ni eisiau defnyddio eich gwybodaeth bersonol i bwrpas 
arall, mae angen i ni gysylltu â chi eto i ddweud wrthych am hyn. 

6.  Rhaid i ni beidio â dal mwy o wybodaeth bersonol nag sydd ei hangen arnom ar gyfer y 
pwrpas a nodwyd gennym, a rhaid i ni beidio â chadw eich gwybodaeth bersonol am fwy o 
amser nag sydd ei angen ar gyfer y pwrpas hwnnw (yr enw ar hyn yw’r “cyfnod cadw”). 
Rhaid i ni hefyd gael gwared ar unrhyw wybodaeth nad oes mo’i hangen mwyach arnom, a 
hynny yn ddiogel.  
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7.  Rhaid i ni sicrhau bod gennym fesurau diogelwch priodol i ddiogelu eich gwybodaeth 
bersonol.  

8.  Rhaid i ni weithredu yn unol â’ch hawliau dan y ddeddf diogelu data (mae modd cael rhagor 
o wybodaeth am eich hawliau dan y ddeddf diogelu data yn y fan yma)  

9.  Rhaid i ni beidio â throsglwyddo eich gwybodaeth bersonol y tu allan i’r Ardal Economaidd 
Ewropeaidd (“AEE”) oni bai fod gennym rai dulliau diogelu. Mae’r rhain yn cynnwys sicrhau 
nad yw’r data personol yn cael ei drosglwyddo y tu allan i wledydd y tu allan i’r AEE os ydynt 
wedi’u cymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd.  
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SUT BYDDWN NI’N DEFNYDDIO EICH GWYBODAETH BERSONOL? 

Yn yr adran hon, rydyn ni’n darparu rhagor o wybodaeth i chi am bob un o’r gwahanol 
sefyllfaoedd pryd byddwn ni’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol, ar gyfer beth y byddwn 
yn ei defnyddio a sut rydyn ni’n cydymffurfio â’r prif rwymedigaethau sydd arnom dan y ddeddf 
diogelu data. 

Mynd ar daith a drefnir gan yr Urdd, mynd i un o’n canolfannau, boed i aros neu fel arall, neu 
gymryd rhan yn un o weithgareddau/clybiau’r Urdd, boed yn un o’n canolfannau neu fel arall 
 

Pan rydych chi’n rhoi eich enw chi neu 
enw eich plentyn/grŵp i fynd ar un o’n 
teithiau neu fynychu un o’n 
gweithgareddau/clybiau neu i ddod un 
o’n canolfannau, bydd rhaid i chi 
ddarparu’r wybodaeth bersonol i ni am 
yr unigolion dan sylw:  

• enw, cyfeiriad a manylion cyswllt, gan gynnwys 
cyfeiriad e-bost; 

• dyddiad geni; 

• rhywedd; 

• manylion teuluol, manylion cyswllt mewn argyfwng 
a’r perthynas agosaf; 

• manylion cyfri banc neu fanylion cerdyn credyd y 
person sy’n talu; 

• unrhyw fanylion meddygol perthnasol sy’n dod o 
fewn y categori gwybodaeth bersonol categori 
arbennig; 

• manylion pasbort os yw’r daith yn golygu mynd 
dramor. 

Rhaid i ni gael yr wybodaeth hon am y 
rhesymau canlynol: 

• I gyflawni ein contract (sef i ddarparu’r 
gwasanaethau ac i gasglu taliad). Heb yr 
wybodaeth hon, ni fyddwn yn gallu darparu’r 
gwasanaethau perthnasol. 

Bydd y modd rydyn ni’n defnyddio 
gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar y 
sail ganlynol(seiliau canlynol): 

• Mae’r wybodaeth yn angenrheidiol ar gyfer 
cyflawni’r contract. 

Rhaid i ni gael yr wybodaeth bersonol 
categori arbennig, sef gwybodaeth 
feddygol, am y rhesymau canlynol: 

• I asesu pa mor addas yw’r person i gymryd rhan 
yn y daith/gweithgaredd dan sylw; 

• I addasu’r daith/gweithgaredd yn briodol os oes 
angen; 

• I baratoi ar gyfer/bod yn ymwybodol o unrhyw 
alergeddau sydd gan y person sy’n cymryd rhan;  

• Sicrhau iechyd a diogelwch pawb sy’n 
cystadlu/mynychu; 

• Hefyd, ni fyddwn ond yn rhannu gwybodaeth 
bersonol categori arbennig ag unrhyw unigolion 
sy’n gysylltiedig â darparu’r daith/gweithgaredd a 
gweithwyr meddygol proffesiynol, swyddogion 



7 / 29 
Hysbysiad Preifatrwydd yr Urdd 

Rhagfyr 2018 
 

 

  

cymorth cyntaf a staff arlwyo, fel y bo angen i’r 
pwrpasau uchod. 

Bydd y modd rydyn ni’n defnyddio’r 
wybodaeth feddygol yn seiliedig ar y 
canlynol: 

• Wedi datgan cydsyniad i ddefnyddio’r wybodaeth. 

• Wedi datgan cydsyniad i ddefnyddio’r wybodaeth. 

Byddwn ni’n cadw’r wybodaeth am y 
cyfnod(au) canlynol: 

• Dim ond i brosesu taliad y byddwn ni’n defnyddio 
manylion banc neu gerdyn credyd, ac ni fyddwn yn 
eu storio. 

• Bydd manylion cyswllt yn cael eu cadw am gyfnod 
y daith/gweithgaredd ac yna ar gyfer marchnata, 
ar yr amod eich bod wedi cydsynio. 

• Bydd gwybodaeth feddygol a dyddiad geni’r 
person sy’n cymryd rhan yn cael ei chadw am 
gyfnod y daith/gweithgaredd ac yna am gyfnod 
hyd at 3 mis. Ond os bydd damwain neu 
ddigwyddiad, bydd yr wybodaeth bersonol, gan 
gynnwys yr wybodaeth feddygol/iechyd ac unrhyw 
wybodaeth berthnasol ychwanegol am y 
ddamwain/digwyddiad, yn cael ei chadw am 3 
blynedd ar ôl i’r person a fu’n cymryd rhan 
gyrraedd eu pen-blwydd yn 18 oed. 

Ein rheswm(rhesymau) dros gadw’r 
wybodaeth am y cyfnod(au) uchod: 

• Mae angen i ni gadw’r wybodaeth bersonol am y 
cyfnod hwn er mwyn i ni fod yn gallu amddiffyn 
unrhyw hawliad posibl am y 
ddamwain/digwyddiad. 

Allwch chi wrthod darparu’r wybodaeth 
bersonol i ni, ac os gallwch beth fydd y 
canlyniadau? 

• Gallwch, ond os byddwch chi’n gwneud hynny ni 
fyddwn yn gallu darparu’r gwasanaethau.  

• Os nad ydych yn darparu unrhyw wybodaeth 
feddygol, byddwn ni’n cymryd nad oes gennych 
ddim byd y mae angen i ni fod yn ymwybodol 
ohono.  
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Gwneud cais i ddod yn aelod o’r Urdd, boed ar-lein, dros y ffôn neu drwy ysgol neu gangen 
leol; 

Pan rydych chi’n gwneud cais i ddod yn 
aelod o’r Urdd, naill i chi eich hun neu ar 
ran plentyn, bydd raid i chi ddarparu’r 
wybodaeth bersonol ganlynol mewn 
perthynas â’r unigolion perthnasol:  

• Enw, cyfeiriad a manylion cyswllt, gan gynnwys 
cyfeiriad e-bost; 

• Dyddiad geni, blwyddyn ysgol; 

• Rhywedd; 

• Enw’r ysgol neu’r gangen gysylltiedig; 

• Manylion teuluol; 

• A ydych chi’n siarad y Gymraeg fel iaith gyntaf 
neu’n ddysgwr; 

• Manylion cyfri banc neu gerdyn credyd y person 
sy’n talu; 

• Gwybodaeth rhodd cymorth y person sy’n talu. 
 

Rhaid i ni gael yr wybodaeth hon am y 
rhesymau canlynol: 

• Byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth bersonol 
rydych chi’n ei darparu i ni i gyflawni ein contract 
(sef ar gyfer cofrestru aelodau ac i gasglu taliadau) 
ac am resymau gweinyddu cyffredinol. 

• Byddwn ni hefyd yn defnyddio’r wybodaeth 
bersonol (heblaw am wybodaeth am daliad a 
rhodd cymorth) os ydych chi’n cymryd rhan yn un 
o’n digwyddiadau neu gystadlaethau, e.e. 
chwaraeon yr Urdd neu Eisteddfod yr Urdd. 

Bydd y modd rydyn ni’n defnyddio 
gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar y 
sail ganlynol(seiliau canlynol): 

• Mae’r wybodaeth yn angenrheidiol ar gyfer 
cyflawni contract. 

• O ran cymryd rhan mewn digwyddiadau a 
chystadlaethau, buddiant dilys fydd y rheswm pam 
rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth bersonol. Sef i 
hwyluso cymryd rhan mewn 
digwyddiadau/cystadlaethau. 

Byddwn ni’n cadw’r wybodaeth am y 
cyfnod(au) canlynol: 

• Dim ond i brosesu taliad y byddwn ni’n defnyddio 
manylion banc neu gerdyn credyd, ac ni fyddwn yn 
eu storio. 

• Bydd gweddill eich gwybodaeth yn cael ei gadw 
am gyfnod yr aelodaeth ac am gyfnod o 36 mis ar 
ôl i’r aelodaeth ddod i ben. 

Ein rheswm(rhesymau) dros gadw’r 
wybodaeth am y cyfnod(au) uchod: 

• Mae angen i gadw enw, manylion cyswllt a 
gwybodaeth gyffredinol arall am gyfnod yr 
aelodaeth er mwyn gallu gweinyddu’r aelodaeth a 
chyflawni ein contract.  

• Rydyn ni’n cadw manylion eich aelodaeth am 36 
mis ar ôl i aelodaeth ddod i ben, a hynny er mwyn 
hwyluso’r broses o ailymaelodi. 

• Bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw ar 
gyfer marchnata ar yr amod eich bod wedi 
cydsynio, oni bai fod y cydsyniad yn cael ei 
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dynnu’n ôl, a hyd nes y byddwch chi’n gwneud 
hynny. 

Allwch chi wrthod darparu’r wybodaeth 
bersonol i ni, ac os gallwch chi wrthod 
beth fydd y canlyniadau? 

• Gallwch, ond os byddwch chi’n gwneud hynny ni 
fyddwn ni’n gallu cofrestru’r aelod.  



10 / 29 
Hysbysiad Preifatrwydd yr Urdd 

Rhagfyr 2018 
 

Cymryd rhan yn un o ddigwyddiadau/cynyrchiadau neu gystadlaethau’r Urdd (gan gynnwys 
Eisteddfod yr Urdd, Gemau Cymru a digwyddiadau chwaraeon eraill)  

Pan fyddwch chi’n cofrestru i gymryd 
rhan yn un o 
ddigwyddiadau/gynyrchiadau neu 
gystadlaethau’r Urdd, naill ai ar eich 
cyfer chi eich hun neu ar ran plentyn, 
bydd rhaid i chi, eich ysgol neu aelwyd,  
neu gorff llywodraethu’r gamp (os 
byddwch chi’n cymryd rhan yn Gemau 
Cymru) ddarparu’r wybodaeth bersonol 
i ni am yr unigolion dan sylw: 

 

• Enw, cyfeiriad a manylion cyswllt; 

• Dyddiad geni, blwyddyn ysgol; 

• Rhywedd; 

• Enw’r ysgol neu’r gangen gysylltiedig; 

• Manylion teuluol; 

• A ydych yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf neu’n 
ddysgwr; 

• Unrhyw fanylion meddygol perthnasol sy’n dod o 
fewn gwybodaeth bersonol categori arbennig; 

• Manylion banc neu gerdyn credyd y person sy’n 
talu; 

• Gwybodaeth rhodd cymorth y person sy’n talu. 
 

Rhaid i ni gael yr wybodaeth hon am y 
rhesymau canlynol: 

• Byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth bersonol a 
roddwyd gennych i ni i gofrestru’r cystadleuydd ar 
gyfer y digwyddiad/cystadleuaeth ac ar gyfer 
gweinyddu’r digwyddiad/cystadleuaeth yn 
gyffredinol. 

• Byddwn ni’n cofnodi enw a manylion ysgol/cangen 
unrhyw gystadleuwyr sy’n 1af, 2il a 3ydd a 
chystadleuwyr allweddol eraill, a byddwn ni’n 
cyhoeddi’r wybodaeth hon ar bapur ac ar ein 
gwefan, apiau a llwyfannau cyfryngau 
cymdeithasol i hyrwyddo’r 
gystadleuaeth/digwyddiad/cynhyrchiad.  

Bydd y modd rydyn ni’n defnyddio 
gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar y 
sail ganlynol(seiliau canlynol): 

• Pan fo’r gystadleuaeth yn cael ei llywodraethu gan 
reolau a thelerau, megis yr Eisteddfod, bydd y 
modd rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth bersonol 
yn un sy’n angenrheidiol ar gyfer cyflawni 
contract.  

• Yn yr holl amgylchiadau eraill, y sail gyfreithiol ar 
gyfer defnyddio’r wybodaeth bersonol fydd 
buddiant dilys. Sef i’w gwneud yn haws i gymryd 
rhan mewn digwyddiadau/cystadlaethau o’r fath 
ac i hyrwyddo’r digwyddiadau a’r cystadlaethau a 
phobl sydd wedi cael llwyddiant. 

Rhaid i ni gael yr wybodaeth bersonol 
categori arbennig, sef gwybodaeth 
feddygol, am y rhesymau canlynol: 

• Asesu a ydych yn addas i gymryd rhan yn y 
digwyddiad/cystadleuaeth dan sylw; 

• Addasu’r digwyddiad/cystadleuaeth yn briodol os 
bydd angen; 

• I baratoi ar gyfer/bod yn ymwybodol o unrhyw 
alergeddau;  

• Sicrhau iechyd a diogelwch pawb sy’n 
cystadlu/mynychu. 

• Hefyd, ni fyddwn ond yn rhannu gwybodaeth 
bersonol categori arbennig ag unrhyw unigolion 
sy’n gysylltiedig â darparu’r gystadleuaeth/ 
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digwyddiad a gweithwyr meddygol proffesiynol, 
swyddogion cymorth cyntaf a staff arlwyo, fel y bo 
angen i’r pwrpasau uchod. 

Bydd y modd byddwn ni’n defnyddio 
gwybodaeth feddygol yn seiliedig ar y 
sail ganlynol(seiliau canlynol): 

• Wedi datgan cydsyniad i ddefnyddio’r wybodaeth. 

• Wedi datgan cydsyniad i ddefnyddio’r wybodaeth. 

Byddwn ni’n cadw’r wybodaeth am y 
cyfnod(au) canlynol:  

• Dim ond i brosesu taliad y byddwn ni’n defnyddio 
manylion banc neu gerdyn credyd, ac ni fyddwn yn 
eu storio. 

• Bydd gweddill yr wybodaeth bersonol yn cael ei 
gadw am gyfnod y digwyddiad/cystadleuaeth ac 
yna am gyfnod o 36 mis. Mae angen i ni gadw 
enw, manylion cyswllt a gwybodaeth gyffredinol 
arall am gyfnod y digwyddiad/cystadleuaeth er 
mwyn gallu gweinyddu ac er mwyn mynd ar 
drywydd pethau ar ôl y digwyddiad/cystadleuaeth. 

• Ond os bydd damwain neu ddigwyddiad, bydd yr 
wybodaeth bersonol, gan gynnwys yr wybodaeth 
feddygol/iechyd ac unrhyw wybodaeth berthnasol 
ychwanegol a gofnodwyd am y 
ddamwain/digwyddiad yn cael eu cadw am 3 
blynedd ar ôl i’r person sydd wedi cymryd 
rhan/mynychu gyrraedd ei ben-blwydd yn 18 oed. 
Mae angen i ni gadw eich gwybodaeth bersonol 
am y cyfnod hwn er mwyn gallu amddiffyn unrhyw 
hawliad posibl am y ddamwain/digwyddiad. 
 

• Byddwn ni’n cadw enwau a manylion ysgol a/neu 
gangen unrhyw gystadleuwyr sy’n 1af, 2il a 3ydd a 
chystadleuwyr allweddol eraill yng 
nghystadlaethau’r Urdd, a hynny am gyfnod 
amhenodol er mwyn gallu cyfeirio atynt ac er 
mwyn cofnodi hanes.  

Allwch chi wrthod darparu’r wybodaeth 
bersonol i ni, ac os gallwch chi wrthod 
beth fydd y canlyniadau? 

• Gallwch, ond os byddwch chi’n gwneud hynny 
mae’n bosibl na fyddwn ni’n gallu cofrestru pobl ar 
gyfer y digwyddiad/cystadleuaeth. 
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DEFNYDDIO FFOTOGRAFFAU, A FFILMIO 

Pan fo lluniau ffotograff a ffilm yn adnabod unigolion, byddwn ni’n delio â’r rhain yn unol â’r 
rhwymedigaethau sydd arnom dan y Rheoliad GDPR.  

Gallai lluniau a ffilmiau o bobl yn cystadlu neu’n perfformio yn un o ddigwyddiadau neu 
gystadlaethau’r Urdd gael eu rhoi gan yr Urdd ar ei wefan, sianel YouTube, llwyfannau 
cyfryngau cymdeithasol, megis Player, yn ogystal â chael eu darlledu ar y teledu a’r radio. 
Nodir hyn yn glir yn rheolau cystadlu’r Urdd, sydd ar gael ar ein gwefan ac yma yma.  Cyn 
cofrestru i gymryd rhan yn yr Eisteddfod, rhaid i’r unigolion gadarnhau eu bod yn cydymffurfio 
â holl reolau’r cystadlu, y telerau a’r amodau, y cod ymddygiad cyffredinol, gan gynnwys 
hawliau darlledu yn yr Eisteddfod Genedlaethol. O ran yr Eisteddfod, ein sail gyfreithiol ar 
gyfer prosesu’r data personol mewn ffotograffau a ffilm fydd yr hyn sy’n angenrheidiol ar gyfer 
cyflawni contract.  

Ymhob digwyddiad a chystadleuaeth arall, byddwn ni’n dibynnu ar gydsyniad i gael prosesu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/cystadlu/rheolau-chanllawiau/
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Defnyddio ein Gwefan 
 

 
  

Pryd bynnag rydych chi’n defnyddio ein 
gwefan, byddwn ni’n casglu’r 
wybodaeth ganlynol gennych fel mater o 
drefn:  

• Gwybodaeth dechnegol, gan gynnwys cyfeiriad 
protocol y rhyngrwyd a ddefnyddir i gysylltu eich 
cyfrifiadur â’r we, eich gwybodaeth mewngofnodi, 
y math o borwr a’r fersiwn, gosodiad parth amser, 
mathau a fersiynau o ategion porwr, system 
weithredu a llwyfan; 

• Gwybodaeth am eich ymweliad, gan gynnwys y 
Lleolydd Adnoddau Unffurf (“URL”) llawn, 
clicffrwd i, drwy ac o’n gwefan (gan gynnwys 
dyddiad ac amser), nwyddau y buoch yn edrych 
arnynt neu’n chwilio amdanynt, amseroedd 
ymateb tudalennau, gwallau lawrlwytho, cyfnod yr 
ymweliad â rhai tudalennau penodol, gwybodaeth 
am ryngweithio ar dudalennau (megis cliciau 
sgrolio a hofran llygoden), dulliau pori draw o’r 
dudalen. 

Rhaid i ni gael yr wybodaeth hon am y 
rhesymau canlynol: 

• Mae’r wybodaeth y cyfeirir ati uchod yn cael ei 
defnyddio gennym i greu gwefan bwrpasol ac i’n 
helpu i wella ein gwefan yn barhaus.  

Bydd y modd rydyn ni’n defnyddio eich 
gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar y 
canlynol: 

• Ein buddiant dilys yn sicrhau bod ein gwefan yn 
hawdd i’w defnyddio.  

Byddwn ni’n cadw’r wybodaeth am y 
cyfnod(au) canlynol: 

• 26 mis ers eich ymweliad diwethaf 

Ein rheswm(rhesymau) dros gadw eich 
gwybodaeth am y cyfnod(au) uchod: 

• Olrhain y modd y mae’r wefan yn cael ei 
defnyddio a’i llywio, a chaniatáu i ni adnabod 
tueddiadau dros gyfnod rhesymol er mwyn ein 
helpu i wneud gwelliannau parhaus i’n gwefan.                     

Y modd rydyn ni’n defnyddio Cwcis • Mae ein gwefan hefyd yn defnyddio cwcis.  

• Bydd ein Polisi Cwcis ar gael cyn hir ar ein 
gwefan. 

Allwch chi wrthod darparu’r wybodaeth 
bersonol i ni, ac os gallwch chi wrthod 
beth fydd y canlyniadau? 

• Os ydych chi’n analluogi Cwcis, ni fyddwch chi’n 
gallu defnyddio rhai rhannau penodol o’n 
gwefan/rhai gweithrediadau. Mae modd cael 
rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Polisi Cwcis 
fydd ar gael cyn hir ar ein gwefan. 
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Prynu nwyddau gennym, ar-lein neu dros y ffôn 
 

Wrth brynu ar-lein, bydd rhaid i chi 
ddarparu’r wybodaeth bersonol 
ganlynol i ni:  

 
 
 
 
 
 

• Eich enw llawn; 

• Eich cyfeiriad; 

• Eich cyfeiriad e-bost;  

• Eich rhif ffôn; a 

• Manylion banc neu gerdyn credyd. 

Rhaid i ni gael yr wybodaeth hon am y 
rhesymau canlynol: 

• Rhaid cael eich enw a’ch manylion cyswllt i ni allu 
darparu’r nwyddau rydych chi wedi’u prynu;  

• Rhaid i ni gael eich manylion banc neu gerdyn 
credyd er mwyn gallu cymryd taliad, a phan 
ddefnyddir PayPal i dalu, mae gwybodaeth o'r 
fath yn cael ei rhannu â PayPal i brosesu'r taliad. 

• Marchnata neu ymchwilio i’r farchnad 

Bydd y modd rydyn ni’n defnyddio eich 
gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar y 
canlynol: 

• Mae’r wybodaeth yn angenrheidiol ar gyfer 
cyflawni contract rhyngom. 

• Dim os ydych chi wedi cydsynio i ni ddefnyddio 
eich gwybodaeth bersonol i farchnata, neu ar 
gyfer ymchwilio i’r farchnad, y byddwn ni’n 
gwneud hyn. 

Byddwn ni’n cadw’r wybodaeth am y 
cyfnod(au) canlynol: 

• Bydd eich enw a’ch manylion cyswllt a manylion 
yr hyn rydych chi wedi’i brynu yn cael eu cadw 
am 12 mis rhag ofn fod anghydfod am y 
nwyddau;  

• Pan rydych chi wedi cydsynio i gael gwybodaeth 
farchnata uniongyrchol gennym, byddwn ni’n 
cadw eich manylion cyswllt ar gyfer hyn oni bai 
eich bod chi’n dweud wrthym nad ydych chi 
eisiau i ni gysylltu â chi mwyach am hyn, a hyd 
nes y byddwch chi’n gwneud hynny; 

• Dim ond i brosesu taliad y byddwn ni’n defnyddio 
manylion banc neu gerdyn credyd, ac ni fyddwn 
yn eu storio. 

Ein rheswm(rhesymau) dros gadw eich 
gwybodaeth am y cyfnod(au) uchod: 

• Mae angen i ni gadw eich enw a’ch manylion 
cyswllt am y cyfnod uchod rhag ofn fod problem 
gyda’r hyn rydych chi’n ei brynu. 

 

Allwch chi wrthod darparu’r wybodaeth 
bersonol i ni, ac os gallwch chi wrthod 
beth fydd y canlyniadau? 

• Gallwch, ond os byddwch chi’n gwneud hynny 
mae’n bosibl na fyddwn ni’n gallu cyflenwi i chi.  
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Cysylltu â ni i holi neu wneud cwyn (boed yn bersonol, dros e-bost, dros y ffôn neu drwy’r 
post) 

Pan fyddwch chi’n holi neu’n gwneud 
cwyn, gofynnir i chi ddarparu’r 
wybodaeth bersonol ganlynol i ni:  

• Eich enw llawn; 

• Eich cyfeiriad; 

• Eich cyfeiriad e-bost;  

• Eich rhif ffôn; ac 

• Unrhyw wybodaeth sy’n berthnasol i’ch 
ymholiad/cwyn 

Rhaid i ni gael eich yr wybodaeth hon am 
y rhesymau canlynol: 

• I ddelio â’ch ymholiad neu gŵyn (fel y bo’n 
berthnasol).  

• Byddwn ni hefyd yn ailddefnyddio’r wybodaeth ar 
gyfer datblygiad a hyfforddiant mewnol. 

Bydd y modd rydyn ni’n defnyddio eich 
gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar y 
canlynol: 

• Ein buddiant dilys yn eich cynorthwyo gyda’ch 
ymholiad/yn datrys eich cwyn.  

• Ein buddiant dilys yn gwella ein busnes ac yn 
hyfforddi ein staff. 

• Os yw eich ymholiad/cwyn yn golygu darparu 
gwybodaeth bersonol categori arbennig i ni, dim ond 
os ydych chi’n datgan cydsyniad y byddwn ni’n 
prosesu’r wybodaeth honno. 

Byddwn ni’n cadw’r wybodaeth am y 
cyfnod(au) canlynol: 

• Bydd cofnod o’ch ymholiad/cwyn yn cael ei gadw 
hyd nes bydd wedi’i ddatrys ac am gyfnod o 12 mis 
wedyn. 

Ein rheswm(rhesymau) dros gadw eich 
gwybodaeth am y cyfnod(au) uchod: 

• Ar gyfer datblygu a hyfforddi staff, ac er mwyn gallu 
amddiffyn os oes unrhyw hawliadau/anghydfodau 
cyfreithiol. 
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Unigolion sy’n tanysgrifio i gylchgronau/cylchlythyrau/newyddion diweddaraf  

Os ydych chi’n rhoi eich enw i gael 
cylchgronau/cylchlythyrau/newyddion 
diweddaraf gennym, byddwn ni’n gofyn 
i chi ddarparu’r wybodaeth ganlynol: 

• Eich enw a’ch cyfeiriad; 

• Enw’r plentyn 

• Ysgol 

• Eich cyfeiriad e-bost;  

• Os yw hynny’n berthnasol – Y sefydliad rydych chi’n 
gweithio iddo a beth yw eich swydd; a 

• Eich dewisiadau o ran sut rydych chi eisiau i ni 
ddarparu cylchgronau/cylchlythyrau/newyddion 
diweddaraf i chi. 

• Eich manylion banc/taliad ar gyfer tanysgrifiadau i 
gylchgronau 

Rhaid i ni gael eich yr wybodaeth hon am 
y rhesymau canlynol: 

• I ddarparu’r cylchgronau/cylchlythyrau/newyddion 
diweddaraf rydych chi wedi gofyn amdanynt; 

• Rhaid i ni gael eich manylion banc neu gerdyn 
credyd er mwyn gallu cymryd taliad, a phan 
ddefnyddir PayPal i dalu, mae gwybodaeth o'r fath 
yn cael ei rhannu â PayPal i brosesu'r taliad; 

• I ddarparu deunyddiau cysylltiedig a allai fod o 
ddiddordeb i chi.  

Bydd y modd rydyn ni’n defnyddio eich 
gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar y 
canlynol: 

• Byddwn ni’n dibynnu ar eich cydsyniad i ddarparu 
cylchgronau/cylchlythyrau/newyddion diweddaraf 
rydych chi wedi gofyn amdanynt;  

• Byddwn ni’n dibynnu ar ein buddiant dilys mewn 
hyrwyddo ein nwyddau a’n gwasanaethau i ddarparu 
deunyddiau cysylltiedig i chi.  

Byddwn ni’n cadw’r wybodaeth am y 
cyfnod(au) canlynol: 

• Hyd nes byddwch chi’n rhoi gwybod i ni fel arall. 

Ein rheswm(rhesymau) dros gadw eich 
gwybodaeth am y cyfnod(au) uchod: 

• I ddarparu’r wybodaeth y gofynnwyd amdani am y 
cyfnod.  

Allwch chi wrthod darparu’r wybodaeth 
bersonol i ni, ac os gallwch chi wrthod 
beth fydd y canlyniadau? 

Os byddwch chi’n gwrthod darparu’r wybodaeth 
bersonol, ni fyddwn yn gallu darparu’r 
cylchlythyrau/newyddion diweddaraf rydych chi wedi 
gofyn amdanynt. 
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I gwblhau un o’n harolygon neu holiaduron neu i ddarparu adborth i ni 

Mae ein holiaduron neu arolygon 
adborth yn ddienw fel arfer. Ond gallwch 
ddewis darparu gwybodaeth bersonol. 
Mewn amgylchiadau o’r fath, dyma’r 
wybodaeth bersonol y byddwn ni’n ei 
defnyddio:  

• Eich enw llawn; 

• Eich manylion cyswllt; ac 

• Unrhyw wybodaeth gennych wrth lenwi’r 
holiadur/arolwg 

Rhaid i ni gael eich yr wybodaeth hon am 
y rhesymau canlynol: 

• I gael adborth a sylwadau i wella ein gwasanaethau.  

• Byddwn ni hefyd yn defnyddio’r wybodaeth ar gyfer 
datblygiad a hyfforddiant mewnol. 

Bydd y modd rydyn ni’n defnyddio eich 
gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar y 
canlynol: 

• Ein buddiant dilys yn sicrhau ein bod ni’n gwella ein 
busnes a’n gwasanaethau. 

• Ein buddiant dilys yn hyfforddi ein staff. 

Byddwn ni’n cadw’r wybodaeth am y 
cyfnod(au) canlynol: 

• Byddwn ni’n cadw cofnod o’ch adborth/ymateb i’r 
holiadur am 12 mis. 

Ein rheswm(rhesymau) dros gadw eich 
gwybodaeth am y cyfnod(au) uchod: 

• I wella ein gwasanaeth ac ar gyfer datblygu a 
hyfforddi staff. 
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CCTV 

Pa wybodaeth bersonol fyddwn ni’n ei 
defnyddio 

Eich llun a dynnwyd ar gamera teledu cylch cyfyng 

Ar gyfer rydyn ni’n defnyddio’r 
wybodaeth bersonol 

• i atal troseddau ac i amddiffyn adeiladau ac asedau 
rhag difrod, tarfu, fandaliaeth a throseddau eraill; 

• i sicrhau diogelwch personol y staff, ymwelwyr ac 
aelodau eraill o’r cyhoedd, ac i atal troseddau; 

• i gynorthwyo i gynnal y drefn gyhoeddus; 

• i gynorthwyo cyrff gorfodi’r gyfraith i atal troseddau, 
eu canfod, ymchwilio iddynt ac erlyn; 

• i roi cymorth gyda hawliadau sifil; 

• i gynorthwyo gyda gwaith rheoli o ddydd i ddydd, 
gan gynnwys sicrhau iechyd a diogelwch y staff a 
phobl eraill. 

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu yr 
ydym yn dibynnu arni 

• byddwn ni’n dibynnu ar ein buddiant dilys yn 
amddiffyn ein hadeiladau, asedau, staff ac 
ymwelwyr ac yn atal troseddau.    

• I’r graddau y mae lluniau teledu cylch cyfyng yn 
cynnwys data personol categori arbennig, byddwn 
ni’n dibynnu ar y buddiant cyhoeddus sylweddol o 
ran atal a chanfod drwgweithredoedd. 

Am faint o amser rydyn ni’n cadw’r 
wybodaeth bersonol, a pham  

• Bydd data a gofnodir ar y system teledu cylch 
cyfyng yn cael ei gofnodi’n ddigidol a’i storio’n 
ddiogel ar yriant caled. Bydd lluniau teledu cylch 
cyfyng yn cael eu dileu ar ôl 30 diwrnod.  

• Os oes digwyddiad wedi bod, neu pan fo’r heddlu, 
yr asiantaethau erlyn, cynrychiolwyr cyfreithiol neu 
bobl y cofnodwyd ac y cadwyd lluniau ohonynt, 
bydd y cyfnod cadw arferol yn cael ei diddymu, a’r 
lluniau’n cael eu cadw hyd nes bydd y mater yn cael 
ei ddatrys. 

Gyda phwy rydyn ni’n rhannu’r 
wybodaeth bersonol 

• yr heddlu; 

• asiantaethau sy’n erlyn; 

• cynrychiolwyr cyfreithiol perthnasol;  

• pobl y mae eu delweddau wedi cael eu recordio a’u 
cadw. 

• Dim ond pan fydd ein Rheolwr Preifatrwydd Data o’r 
farn fod hynny’n briodol ar ôl ystyried yr holl 
amgylchiadau perthnasol 

• Canolfan Mileniwm Cymru, sy’n darparu ac yn 
monitro’r system teledu cylch cyfyng ar ein safle yng 
Nghaerdydd. 
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Ymwneud â ni ar y cyfryngau cymdeithasol 

Bydd unrhyw negeseuon neu sylwadau y byddwch chi’n eu hanfon atom ar y cyfryngau 
cymdeithasol (ar dudalen Facebook yr Urdd er enghraifft) yn cael eu rhannu dan delerau’r 
llwyfan cyfryngau cymdeithasol perthnasol (e.e. Facebook neu Twitter) lle cawsant eu 
hysgrifennu a lle gallant gael eu rhannu’n gyhoeddus. Pobl eraill, nid ni, sy’n rheoli’r llwyfannau 
hyn. Nid ydym yn gyfrifol am y math hwn o rannu. Felly, cyn i chi wneud unrhyw sylwadau am 
unrhyw beth, dylech chi ddarllen telerau ac amodau a pholisïau preifatrwydd y llwyfannau 
cyfryngau cymdeithasol y byddwch chi’n eu defnyddio. Drwy wneud hynny, byddwch chi’n 
deall sut byddan nhw’n defnyddio eich gwybodaeth, pa wybodaeth amdanoch chi fydd ar gael 
yn y parth cyhoeddus, a sut gallwch chi eu rhwystro rhag gwneud hynny os nad ydych chi’n 
fodlon â hynny. 
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PRYD BYDDWN NI’N DEFNYDDIO EICH GWYBODAETH BERSONOL AR GYFER 
MARCHNATA’N UNIONGYRCHOL? 

Yn y bôn, ystyr “marchnata’n uniongyrchol” yw cyfeirio unrhyw ddeunyddiau marchnata neu 
hysbysebu atoch chi yn benodol. Hoffen ni fod yn gallu anfon deunydd marchnata 
uniongyrchol atoch chi o bryd i’w gilydd i roi gwybod am ein cynigion diweddaraf a’r nwyddau 
a’r gwasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi. Ond yn y DU, mae busnesau a sefydliadau 
sy’n defnyddio gwybodaeth bersonol ar gyfer hyn yn dod dan reolau penodol yn ymwneud â 
marchnata uniongyrchol, yn ogystal â chyfraith diogelu data).  

Felly, dim ond yn yr amgylchiadau isod y byddwn ni’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol i 
farchnata’n uniongyrchol:  

Marchnata’n uniongyrchol ar y ffôn 
neu’r e-bost, neges destun neu fath 
arall o gyfathrebu electronig 

• Os ydych chi wedi datgan cydsyniad i ni wneud 
hynny. 

 

Gallwch chi ofyn i ni roi’r gorau i anfon deunydd marchnata uniongyrchol atoch unrhyw bryd 
drwy fynd i’r wefan neu gysylltu â data@urdd.org. Hefyd, bob tro y byddwn ni’n cysylltu â chi 
yn electronig neu drwy’r post, gallwch chi ddewis peidio â chael rhagor o ddeunydd marchnata 
uniongyrchol.  
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PRYD BYDDWN NI’N RHANNU EICH GWYBODAETH BERSONOL GYDA PHOBL 
ERAILL? 

Weithiau, bydd angen i ni rannu eich gwybodaeth bersonol â thrydydd partïon. Mae’r adran 
hon yn dweud pwy y byddwn ni’n rhannu eich data personol gyda nhw a pham, a sut byddwn 
ni’n cyflawni’r rhwymedigaethau sydd arnom dan y gyfraith diogelu data.  

Ni fyddwn ni’n gwerthu eich gwybodaeth bersonol ymlaen i drydydd partïon ar gyfer 
marchnata. 

Partneriaid gwasanaeth 

Pwy yw ein partneriaid gwasanaeth? • Cyflenwyr ac isgontractwyr sy’n cael eu defnyddio 
gennym i gyflenwi a darparu nwyddau a 
gwasanaethau i’n cwsmeriaid, megis Sage, PayPal; 

• Cyflenwyr ac isgontractwyr sy’n cael eu defnyddio 
gennym ar gyfer digwyddiadau a chystadlaethau’r 
Urdd, megis S4C, Avanti, Lluniau Llwyfan, 
Tystysgrifau, Kinetic Pixel a Theithiau Tango. 

• Asiantaethau marchnata sy’n cael eu defnyddio 
gennym i greu a/neu ddarparu hysbysebion a 
deunyddiau cyhoeddusrwydd eraill ar ein rhan, 
megis MailChimp a Survey Monkey;  

• Sefydliadau sy’n cael eu defnyddio gennym i helpu i 
wella ein sefydliad a’n digwyddiadau, megis Ymchwil 
Arad; 

• Busnesau sy’n cael eu defnyddio gennym i gyflenwi, 
cynnal a chadw a/neu wella ein rhwydwaith TG o 
bryd i’w gilydd, megis BCCIT, Method 4; 

• Darparwyr dadansoddeg a pheiriannau chwilio i’n 
cynorthwyo i wella ein gwefan ac apiau, megis Lime 
Green Tangerine; 

• Chwaraeon Cymru pan rydych chi wedi cymryd rhan 
yng Ngemau Cymru neu mewn digwyddiad 
cenedlaethol tebyg sy’n cael ei drefnu mewn 
partneriaeth â Chwaraeon Cymru a/neu Lywodraeth 
Cymru. 

Nid ydym wedi rhestru enwau ein holl bartneriaid 
gwasanaeth yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn oherwydd 
byddwn ni’n delio â gwahanol ddarparwyr o bryd i’w 
gilydd. Ond os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am 
ein darparwyr gwasanaeth cyfredol, gallwch gael hynny 
drwy gysylltu â Hywel Williams: 
hywelwilliams@urdd.org 

Pryd a pham mae angen i ni rannu eich 
gwybodaeth bersonol gyda nhw? 

Er mwyn rhedeg ein sefydliad yn effeithlon ac yn 
effeithiol 
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Y sail gyfreithiol a/neu'r amod rydyn ni’n 
dibynnu arnynt wrth wneud hynny 

Ein buddiant dilys yn rhedeg ein sefydliadau’n effeithlon 
ac effeithiol 

Sut rydyn ni’n gofalu ymlaen llaw? Dim ond gyda phartneriaid gwasanaeth sydd wedi ein 
bodloni bod ganddynt fesurau diogelwch i amddiffyn eich 
gwybodaeth bersonol. Rydyn ni hefyd yn llofnodi 
contractau gyda phartneriaid gwasanaeth sy’n gosod 
rhwymedigaethau contractau am ddiogelu data a 
diogeled, gan gynnwys rhwymedigaeth i beidio â 
defnyddio eich gwybodaeth bersonol heblaw i ddibenion 
penodol ac yn unol â’n cyfarwyddiadau ni. 

 

Ysgolion, Aelwydydd, Adrannau a Chlybiau 

Pam mae angen i ni rannu eich 
gwybodaeth bersonol ag Ysgolion, 
Aelwydydd, Adrannau a Chlybiau 

 Er mwyn gwirio a chadarnhau manylion aelodaeth. 

Y sail gyfreithiol a/neu'r amod rydyn ni’n 
dibynnu arnynt wrth wneud hynny 

Buddiant dilys. Mae o fudd i’r Urdd, yr ysgolion, 
aelwydydd, adrannau a’r clybiau a’r aelodau ein bod ni’n 
sicrhau bod gennym restr gywir o aelodau er mwyn i’r 
aelodau gael mynediad at ddigwyddiadau a 
gweithgareddau’r Urdd.  

Sut rydyn ni’n gofalu ymlaen llaw? Rhaid i Ysgolion, Aelwydydd, Adrannau a Chlybiau 
gymryd mesurau diogelwch priodol i ddiogelu eich 
gwybodaeth bersonol yn unol â’n polisïau. 

 

TRYDYDD PARTION ERAILL 

Mae’n bosibl y bydd angen i ni rannu eich gwybodaeth bersonol â phobl eraill yn yr 
amgylchiadau canlynol: 

  

Gofynion cyfreithiol neu reoleiddiol Ar adegau, mae’n bosibl y bydd rhaid i ni ddatgelu eich 
gwybodaeth bersonol i sefydliadau megis y llysoedd 
neu’r heddlu neu i gydymffurfio â rhwymedigaethau 
cyfreithiol sy’n berthnasol i ni a/neu i atal twyll ariannol 
neu droseddau.  

Diogelu ein sefydliad  O bryd i’w gilydd, mae angen i ni ddatgelu eich 
gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â’r camau rydyn 
ni’n eu cymryd i ddiogelu buddiannau neu eiddo ein 
sefydliad.  

Cyngor proffesiynol a chamau 
cyfreithiol 

Mae’n bosibl fod angen i ni ddatgelu eich gwybodaeth 
bersonol i’n hymgynghorwyr proffesiynol (er enghraifft, 
ein cyfreithwyr a’n cyfrifwyr) mewn cysylltiad â’u gwaith 
nhw yn darparu cyngor proffesiynol a/neu’n sefydlu 
neu’n amddiffyn hawliadau cyfreithiol.  
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AMGYLCHIADAU PRYD BYDDWN NI’N ANFON EICH GWYBODAETH BERSONOL Y TU 
ALLAN I’R ARDAL ECONOMAIDD EWROPEAIDD 

Nid ydym yn rhagweld y bydd angen i ni anfon eich data personol y tu allan i’r AEE.  

Os ydyn ni’n trosglwyddo eich data personol y tu allan i’r AEE, byddwn ni’n defnyddio un o’r 
dulliau diogelu hyn i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei ddiogelu:  

• Yr unig wledydd y byddwn ni’n ei drosglwyddo iddynt yw gwledydd y tu allan i’r AEE y 
mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu bod ganddynt lefel ddigonol o 
amddiffyniad i ddata personol. Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am wledydd o’r 
fath yn y fan yma https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en; neu 

• Byddwn ni’n sefydlu contract ysgrifenedig rhyngom ni a’r sawl sy’n derbyn y data, a’r 
contract yn ymgorffori cymalau’r Comisiwn Ewropeaidd am drosglwyddo data personol 
y tu allan i’r AEE. Gallwch chi ddysgu mwy am gymalau o’r fath yn y fan yma 
ICO/international transfers; neu 

• Byddwn ni’n gofyn i chi ddatgan cydsyniad. 

  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-transfers/
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SUT RYDYN NI’N CADW EICH GWYBODAETH BERSONOL YN DDIOGEL? 

Rydyn ni’n cymryd y camau canlynol i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol tra mae yn ein 
meddiant: 

• Gweithredu mesurau diogelwch priodol i ddiogelu ein seilwaith TG; 

• Amgryptio data personol; 

• Gweithredu polisïau diogelu data mewnol a hyfforddiant i aelodau’r staff am bolisïau 
o’r fath; 

• Mynd ati’n rheolaidd i adolygu’r mesurau diogelu data sy’n cael eu gweithredu gan 
ddarparwyr gwasanaeth a allai fod yn delio â’ch data personol. 
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PA HAWLIAU SYDD GENNYCH DAN Y GYFRAITH DIOGELU DATA? 

Dan gyfraith diogelu data, mae gennych nifer o hawliau gwahanol o ran y modd rydyn ni’n 
defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Mae’r gyfraith ar gyfer pryd mae’r hawliau hyn yn 
gymwys, beth yw’r eithriadau i’ch hawliau, a beth yw’r rhwymedigaethau sydd arnom o ran 
cydymffurfio, yn gymhleth. Felly, isod, ceir crynodeb yn unig o’ch hawliau chi a’r 
rhwymedigaethau sydd arnom ni. Mae modd cael rhagor o wybodaeth am eich hawliau chi, 
a’r rhwymedigaethau sydd arnom ni, ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 
https://ico.org.uk/.  

Disgrifiad  Eich hawliau Y rhwymedigaethau sydd arnom 

Hawl mynediad  

 

Hawl i gael: 

• cadarnhad a ydym yn 
prosesu eich gwybodaeth 
bersonol ai peidio; 

• mynediad at unrhyw 
wybodaeth bersonol rydym 
yn ei phrosesu amdanoch, 
neu gopi ohoni; a 

• gwybodaeth benodol arall (a 
nodir yn y gyfraith diogelwch 
data) am ein dulliau prosesu. 

Yn gyffredinol, rhaid i ni ddarparu copi 
o’ch data personol i chi yn rhad ac am 
ddim. Ond gallwn ni godi ffi resymol 
mewn rhai sefyllfaoedd, gan gynnwys 
pryd rydych chi’n gofyn am gopïau 
ychwanegol o’ch gwybodaeth 
bersonol. 

 

Hawl i gywiro data 
personol 

Hawl i gael cywiro eich 
gwybodaeth bersonol os yw’n 
anghywir neu’n anghyflawn. 

 

Os yw’r hawl hwn yn gymwys, a’n bod 
ni wedi datgelu eich gwybodaeth 
bersonol i sefydliadau neu fusnesau 
eraill, rhaid i ni roi gwybod iddynt, os 
oes modd, fod rhaid cywiro eich 
gwybodaeth bersonol. Rhaid i ni 
hefyd, os yw hynny’n briodol, roi 
gwybod i chi am y sefydliadau neu 
fusnesau yr ydym wedi datgelu eich 
gwybodaeth bersonol iddynt. 

Hawl i gael eich anghofio Hawl i gael dileu eich 
gwybodaeth bersonol. Mae’r 
hawl hwn yn gymwys mewn 
amgylchiadau penodol yn unig, 
megis: 

• Pan nad oes angen yr 
wybodaeth bersonol arnom 
mwyach i’r pwrpas y cafodd 
ei gasglu neu ei gaffael; neu  

• Ein sail gyfreithiol ar gyfer 
prosesu eich gwybodaeth 
bersonol yw eich bod wedi 
cydsynio i ni wneud hynny 
a’ch bod chi’n tynnu eich 
cydsyniad yn ôl. 

Mae modd cael rhagor o 
wybodaeth  eich gwybodaeth 

Os yw’r hawl hwn yn berthnasol:  

• rhaid i ni ddileu’r wybodaeth 
bersonol dan sylw; ac 

• os ydyn ni wedi datgelu’r 
wybodaeth bersonol dan sylw i 
sefydliadau neu fusnesau eraill,  
rhaid i ni roi gwybod iddynt, os oes 
modd, am y mater o ddileu’r 
wybodaeth bersonol. 

https://ico.org.uk/
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bersonol ar wefan Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth am yr 
amgylchiadau pryd mae’r hawl 
hwn yn gymwys, a hefyd y 
sefyllfaoedd pryd gallwn ni 
wrthod dileu. 

Hawl i gludadwyedd data 

 

Mewn rhai amgylchiadau, mae’n 
bosibl fod gennych hawl i fynnu 
ein bod ni’n darparu copi 
electronig i chi o’ch gwybodaeth 
bersonol, naill ai ar eich cyfer 
eich hun neu er mwyn i chi allu ei 
rhannu â darparwr gwasanaeth. 

Pan fo’r hawl hwn yn gymwys, gallwch 
chi ofyn i ni, os oes modd, 
drosglwyddo eich data personol yn 
uniongyrchol i’r darparwr 
gwasanaeth. 

 

Hawl i wrthwynebu Mae’r hawl hwn yn gymwys 
mewn rhai amgylchiadau, gan 
gynnwys:  

• pan mai’r sail i brosesu eich 
data personol yw bod 
gennym fuddiant dilys i 
wneud hynny, ond bod ein 
defnydd o’ch data personol 
yn eich niweidio neu’n 
amharu arnoch;  

• rydyn ni’n defnyddio eich 
gwybodaeth bersonol i 
farchnata’n uniongyrchol.  

Pan fo’r hawl hwn yn gymwys, bydd 
gennych hawl i fynnu ein bod ni’n 
rhoi’r gorau i brosesu eich 
gwybodaeth bersonol. Bydd gennych 
hawl hefyd i fynnu ein bod ni’n dileu’r 
wybodaeth bersonol dan sylw. 

Hawl i gyfyngu ar brosesu 

 

Hawl i atal gwybodaeth bersonol 
rhag cael ei phrosesu. 

 

Os oes raid i ni gyfyngu ar y modd 
rydyn ni’n prosesu eich gwybodaeth 
bersonol, byddwn ni’n gallu ei storio 
ond ni fyddwn ni’n gallu ei defnyddio 
fel arall. Ni fyddwn ond yn cadw digon 
o wybodaeth amdanoch i wneud yn 
siŵr fod y cyfyngiad yn cael ei barchu 
yn y dyfodol. Bydd yr hawl hwn yn 
gymwys mewn nifer o amgylchiadau 
gwahanol, gan gynnwys pryd rydych 
chi’n herio cywirdeb neu gyflawnder 
eich gwybodaeth bersonol (pryd bydd 
rhaid i ni gyfyngu ar ein defnydd o’ch 
gwybodaeth bersonol hyd nes y 
byddwn wedi gwirio cywirdeb eich 
gwybodaeth bersonol). 

Os ydyn ni wedi datgelu’r wybodaeth 
bersonol dan sylw i drydydd partïon, 
bydd rhaid i ni roi gwybod iddynt, pan 
fo modd, am y cyfyngiad ar brosesu 
eich gwybodaeth bersonol.  

Os ydyn ni’n penderfynu codi 
cyfyngiad ar ddefnyddio eich 
gwybodaeth bersonol, rhaid i ni roi 
gwybod i chi am hyn.  
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Rhai pwyntiau cyffredinol i’w nodi am eich hawliau 

• Gallwch chi wneud cais i ni arfer unrhyw un o’r hawliau a ddisgrifir uchod, a hynny 
mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys:  

• Ar y ffôn 01239 652165, post Swyddog Gweinyddol DATA, Swyddfa Penhelyg, 
Gwersyll yr Urdd, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE,  
neu neges e-bost i data@urdd.org. 

Nid oes raid i chi ddefnyddio ffurflen benodol i wneud eich cais.  

• Os ydych chi’n arfer unrhyw un neu ragor o’r hawliau a restrir uchod, rhaid i ni, dan y 
gyfraith diogelu data, ymateb o fewn cyfnod penodol. Gallwch chi gael rhagor o 
wybodaeth am hyn ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. 

• Mewn rhai amgylchiadau, mae gennym hawl i wrthod cydymffurfio â’ch cais. Eto, 
gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am hyn ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth. Os ydyn ni’n credu nad oes raid i ni gydymffurfio â’ch cais, byddwn ni’n 
cysylltu â chi cyn pen mis ar ôl ei dderbyn i esbonio pam rydyn ni’n credu mai felly y 
mae ac i ddweud wrthych am eich hawliau i gyflwyno cwyn a chymryd camau 
cyfreithiol. 

• Ar y cyfan, ni allwn ni godi tâl arnoch am ddelio â chais i arfer unrhyw un neu ragor 
o’ch hawliau. Ond os byddwch chi’n gwneud ceisiadau gormodol neu geisiadau sy’n 
amlwg yn ddi-sail, mae gennym hawl dan y gyfraith diogelu data i godi ffi resymol i’n 
galluogi i dalu ein costau gweinyddol neu i wrthod dilyn eich cais. 

• Pan fyddwch yn gwneud cais, mae gennym hawl i ofyn i chi ddarparu gwybodaeth i ni 
allai fod ei hangen i gadarnhau pwy ydych.  

  

mailto:data@urdd.org
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EICH HAWL I DYNNU EICH CYDSYNIAD YN ÔL 

Pan fyddwn ni’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol ar sail eich cydsyniad chi, mae gennych 
chi hawl i dynnu eich cydsyniad yn ôl unrhyw bryd. I dynnu eich cydsyniad yn ôl, cysylltwch â 
data@urdd.org. Unwaith y byddwn ni wedi cael gwybod eich bod wedi tynnu eich cydsyniad 
yn ôl, ni fyddwn ni mwyach yn prosesu eich gwybodaeth ar gyfer y rheswm neu’r rhesymau 
gwreiddiol, oni bai ein bod ni’n gallu seilio ein gwaith prosesu ar sail gyfreithiol arall. 
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SUT I GYSYLLTU Â NI  

Gallwch chi gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol: 

Rydyn ni wedi penodi rheolwr preifatrwydd data i oruchwylio’r modd rydyn ni’n cydymffurfio â’r 
gyfraith diogelu data a’r hysbysiad preifatrwydd hwn.  

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn neu’r modd rydyn 
ni’n delio â’ch gwybodaeth bersonol, cysylltwch â’n rheolwr preifatrwydd. Gallwch chi gael y 
manylion cyswllt perthnasol yn y fan yma: 

Hywel Williams  

hywelwilliams@urdd.org 

 

EICH HAWL I GWYNO I SWYDDFA’R COMISIYNYDD GWYBODAETH  

Mae gennych hawl i wneud cwyn unrhyw bryd i’r awdurdod goruchwyliol yn y DU ar gyfer 
materion diogelu data, sef Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.  

 

NEWIDIADAU I’N HYSBYSIAD PREIFATRWYDD 

Mae’n bosibl y byddwn ni’n diweddaru’r hysbysiad preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd. Os ydyn 
ni’n diweddaru llawer, byddwn ni’n darparu hysbysiad preifatrwydd newydd i chi. Mae’n bosibl 
y byddwn ni hefyd yn rhoi gwybod i chi o bryd i’w gilydd am y modd y mae eich gwybodaeth 
bersonol yn cael ei phrosesu.  
 

 
 

mailto:hywelwilliams@urdd.org

