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Rhagarweiniad
Dogfen gan Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
(OGCC) yw hon.

Mae’n esbonio sut rydyn ni’n cadw eich 
gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac yn 
breifat.

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru (OGCC) yn sefydliad 
annibynnol sy’n delio â chwynion am 
wasanaethau cyhoeddus sy’n cael eu 
darparu gan y canlynol:

Cynghorau lleol

Y Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol(GIG)

Cymdeithasau tai

Llywodraeth Cymru

Mae gwasanaeth cyhoeddus yn 
wasanaeth sy’n cael ei gynnig gan 
sefydliad sy'n rhan o'r Llywodraeth
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Gwybodaeth bersonol
Pan fyddwch yn cysylltu â ni, neu’n 
ateb ein cwestiynau, byddwn yn 
gofyn am rywfaint o wybodaeth 
bersonol.

Er enghraifft:

Eich enw, eich cyfeiriad, eich 
cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn

A ydych chi’n ysgrifennu atom 
ar ran chi eich hun, neu ar ran 
sefydliad

Eich barn ar fater penodol

Mae’n bosib y byddwn yn tynnu 
lluniau neu wneud fideo yn ein 
digwyddiadau hefyd.
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Beth rydyn ni'n ei wneud 
gyda’ch gwybodaeth

Bydd ein staff yn gweld eich 
gwybodaeth.

Efallai y byddwn yn ysgrifennu 
adroddiad, neu’n rhoi rhywbeth ar ein 
gwefan, ar Facebook neu ar Twitter.

Efallai y byddwn yn dymuno defnyddio 
rhai o’r pethau rydych chi’n eu dweud 
wrthym ni.

Efallai y byddwn yn dymuno cynnwys 
eich enw neu eich swydd. Byddwn yn 
gofyn am eich caniatâd cyn gwneud 
hyn.

Mae’n bosib y byddwn hefyd yn 
dymuno cyhoeddi lluniau neu fideos 
o’n digwyddiadau ar ein gwefan, ar 
Facebook neu ar Twitter.
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Os nad ydych chi am i’ch llun gael ei 
gynnwys, rhowch wybod i ni pan 
fyddwch yn dod i ddigwyddiad.

Os ydych chi’n siarad ar ran 
sefydliad

Os byddwch yn rhoi rhywfaint o 
wybodaeth i ni ar ran sefydliad, byddwn 
yn cynnwys eich enw, eich swydd ac 
enw’r sefydliad yn yr adroddiadau.

Cewch ofyn i ni beidio â gwneud hyn.

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth ac 
mae’n bosib y byddwn yn gofyn i chi am 
fwy o wybodaeth rhywbryd eto.

Os ydych chi’n siarad ar ran 
chi eich hun

Efallai y byddwn yn dymuno cynnwys yr 
hyn rydych chi’n ei ddweud yn ein 
hadroddiad. Byddwn eisiau cynnwys eich 
enw gyda’ch sylwadau. Ni fyddwn yn 
pasio eich manylion cyswllt i unrhyw un.

Ni fyddwn yn cysylltu â chi eto oni bai 
eich bod wedi rhoi caniatâd i ni wneud.
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Am ba mor hir rydyn ni’n 
cadw eich gwybodaeth 

Byddwn yn cadw unrhyw wybodaeth 
rydych chi’n ei rhoi i ni am chwe 
mlynedd

Os bydd rhywbeth rydych chi wedi’i 
ddweud wrthym ni yn cael ei 
gynnwys mewn adroddiad, bydd hwn 
ar gael am byth.
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Eich hawliau
Mae gennych chi’r hawl i wneud y 
canlynol:

Gofyn am gael gweld pa 
wybodaeth sydd gennym ni 
amdanoch chi

Gofyn i ni newid y wybodaeth 
sydd gennym ni os yw’n anghywir

Gofyn i ni beidio â defnyddio eich 
gwybodaeth at rai dibenion

Dylech chi gysylltu â ni drwy anfon 
e-bost i:
Information.Request@ombudsmon.cymru

Os ydych chi’n anfodlon ar y ffordd rydyn 
ni’n defnyddio eich gwybodaeth, gallwch 
chi gwyno i Gomisiynydd Gwybodaeth y 
Llywodraeth yn www.ico.org.uk
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Arolygon

Rydyn ni’n defnyddio cwmni i 
gynnal ein harolygon yn aml – 
Survey Monkey neu Snap Surveys 
efallai.

Mae ganddyn nhw eu rheolau eu 
hunain o ran cadw gwybodaeth 
pobl yn ddiogel ac yn breifat.

Ni fyddan nhw’n rhannu eich 
gwybodaeth bersonol ag 
unrhyw un arall.

Ni fyddan nhw’n defnyddio eich 
gwybodaeth at unrhyw ddiben arall.

kimberleyh
Stamp



9

Rhagor o wybodaeth
Os oes angen mwy o wybodaeth 
arnoch chi, cysylltwch â ni:

 Ffôn: 
0300 790 0203

 E-bost:
hollwch@ombudsmon.cmru

 Gwefan:
www.ombudsman.wales

 Ar bapur: 
Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae 
Pencoed 
CF35 5LJ

 Twitter:
@OmbudsmanWales




