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1 Cyflwyniad 
 
1.1 Er mwyn perfformio ein swyddogaeth statudol a chyflawni swyddogaethau 

corfforaethol cysylltiedig, bydd angen i Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru (OGCC) brosesu data categorïau arbennig a data 
euogfarnau troseddol.  Wrth wneud hynny, rhaid i OGCC nodi amod priodol 
ar gyfer prosesu o naill ai Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU 
(GDPR) neu Ddeddf Diogelu Data 2018 (DPA 2018). 

 
1.2 Fel y nodir yn Atodlen 1, Rhan 4 o Ddeddf Diogelu Data 2018, mae nifer o 

amodau yn mynnu bod gan OGCC ‘ddogfen bolisi briodol’ ar waith. Y 
polisi hwn yw’r ‘ddogfen bolisi briodol’, er y gellir cynnwys manylion y 
prosesu hefyd ym mholisïau eraill OGCC. 

 
1.3 Mae’r polisi hwn yn berthnasol i’r holl ddata personol (fel y’i diffinnir gan 

gyfreithiau Diogelu Data), boed ar bapur, yn electronig neu mewn unrhyw 
fformat arall. Bydd cyfeiriadau at OGCC yn cynnwys unigolion sy’n cyflawni 
swyddogaeth a nodir yn eu disgrifiad swydd neu awdurdod dirprwyedig – er 
enghraifft, swyddogion Adnoddau Dynol yn cael mynediad at ddata categori 
arbennig a geir gan staff yng nghyd-destun cyflogaeth, a’u prosesu; 
swyddogion gwaith achos yn cyrchu ac yn prosesu data categori arbennig a 
geir ym mherfformiad ein swyddogaeth statudol. 

 
2 Pwrpas y Polisi 
 
2.1 Mae Atodlen 1, Rhan 4 o Ddeddf Diogelu Data 2018 yn mynnu bod yn 

rhaid i ‘ddogfen bolisi briodol’ fod yn ei lle er mwyn dibynnu ar amodau o 
dan Atodlen 1, Rhannau 1-3 o’r Ddeddf honno. Rhaid i’r ddogfen bolisi 
briodol gynnwys y canlynol: 

 
• Esbonio gweithdrefnau’r rheolydd ar gyfer sicrhau cydymffurfiad â’r 

egwyddorion yn Erthygl 5 y GDPR (egwyddorion sy’n ymwneud â 
phrosesu data personol), mewn cysylltiad â phrosesu data personol 
gan ddibynnu ar yr amod dan sylw, ac; 
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• Esbonio polisïau’r rheolydd o ran cadw a dileu data personol sy’n cael 

ei brosesu gan ddibynnu ar yr amod, gan roi syniad o ba mor hir mae 
data personol o’r fath yn debygol o gael ei gadw. 

 
2.2 Ar ben hynny, rhaid i OGCC gadw, adolygu a diweddaru’r ddogfen bolisi, 

a sicrhau ei bod ar gael i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, ar gais, yn 
ddi-dâl. Rhaid i OGCC gymryd y camau hyn am gyfnod o amser rhwng 
dechrau prosesu gan ddibynnu ar yr amod penodol, a chwe mis ar ôl i’r 
prosesu ddod i ben. 

 
3 Categorïau data arbennig 
 
3.1 Wrth gyflawni ein swyddogaeth statudol, a chyflawni swyddogaethau 

corfforaethol cysylltiedig, gall OGCC brosesu’r categorïau data arbennig 
canlynol: 

 
• Hil neu darddiad ethnig; 
• Safbwyntiau gwleidyddol; 
• Credoau crefyddol neu athronyddol; 
• Aelodaeth o undebau llafur; 
• Data genetig; 
• Data biometrig at ddibenion adnabod person naturiol yn unigryw; 
• Data sy’n ymwneud ag iechyd; 
• Data sy’n ymwneud â bywyd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol unigolyn 

naturiol. 
 
3.2 Gall y data hwn ymwneud ag amrywiaeth o unigolion, gan gynnwys, ond 

heb fod yn gyfyngedig i, ddefnyddwyr gwasanaeth; cynrychiolwyr; trydydd 
partïon sy’n gysylltiedig â materion sy’n cael eu hystyried; a staff. 
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4 Data euogfarnau troseddol 
 
4.1 Gall OGCC brosesu data sy’n ymwneud ag euogfarnau troseddol neu 

droseddau. Gall y data hwn ymwneud ag amrywiaeth o unigolion, gan 
gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddefnyddwyr gwasanaeth; 
cynrychiolwyr; trydydd partïon sy’n gysylltiedig â materion sy’n cael eu 
hystyried; a staff. 

 
5 Amodau ar gyfer prosesu data 

 
5.1 Caiff Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru brosesu data 

personol, gan gynnwys data categori arbennig a/neu ddata euogfarnau 
troseddol, at un neu ragor o’r dibenion canlynol a nodir yn Neddf Diogelu 
Data 20181: 

 
Amodau sy’n ymwneud â Chyflogaeth, gofal cymdeithasol a diogelu 
cymdeithasol  
Paragraff 1 – Cyflogaeth, Nawdd Cymdeithasol a Diogelu Cymdeithasol; 

 
Amodau sy’n ymwneud â Budd Sylweddol i’r Cyhoedd 
Paragraff 6 – Dibenion statudol a rhai’r llywodraeth; 
Paragraff 7 – Gweinyddu cyfiawnder; 
Paragraff 8 – Cyfle neu driniaeth gyfartal; 
Paragraff 9 – Amrywiaeth hiliol ac ethnig ar lefelau uwch mewn sefydliadau 
Paragraff 10 – Atal neu ganfod gweithredoedd anghyfreithlon; 
Paragraff 11 – Amddiffyn y cyhoedd rhag anonestrwydd; 
Paragraff 12 – Gofynion rheoliadol sy’n ymwneud â gweithredoedd ac 
anonestrwydd anghyfreithlon;  

Paragraff 17 - Cwnsela 
Paragraff 18 – Diogelu plant ac unigolion sydd mewn perygl; 
Paragraff 21 – Pensiynau galwedigaethol; 
Paragraff 24 - Datgelu i gynrychiolwyr etholedig; 

 
Amodau sy’n ymwneud ag Euogfarnau Troseddol 
Paragraff 30 – Diogelu buddiannau hanfodol unigolion; 
Paragraff 32 – Data personol yn y parth cyhoeddus; 
Paragraff 33 – Hawliadau cyfreithiol 
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Paragraff 36 – Ymestyn Amodau Budd y Cyhoedd yn Rhan 2 
 

1 Caiff OGCC hefyd brosesu data categorïau arbennig at un neu fwy o’r dibenion a nodir yn Erthygl 9 
y GDPR nad oes angen dogfen bolisi briodol ar ei gyfer. 
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6 Gweithdrefnau ar gyfer sicrhau cydymffurfiad ag Egwyddorion 
 
6.1 Mae’r egwyddorion Diogelu Data wedi’u nodi yn Erthygl 5 y GDPR. I 

grynhoi, mae’r egwyddorion hyn yn mynnu bod yn rhaid i wybodaeth 
bersonol fod: 

 
a) wedi’i phrosesu’n deg, yn gyfreithlon ac mewn modd tryloyw; 
b) yn cael ei chasglu at ddibenion penodol, clir a chyfreithlon 
c) yn ddigonol, yn berthnasol ac yn gyfyngedig i'r hyn sy'n 

angenrheidiol at y dibenion y mae’n cael ei brosesu; 
d) yn gywir ac, pan fydd angen, yn cael ei diweddaru 
e) wedi’i chadw ar ffurf sy'n sicrhau nad yw gwrthrychau data’n cael eu 

hadnabod am fwy nag sydd raid, at y dibenion y prosesir y data hynny 
ar eu cyfer; 

f) cael ei phrosesu mewn modd sy’n sicrhau diogelwch priodol y data 
personol, gan ddiogelu rhag prosesu anghyfreithlon neu heb 
awdurdod a rhag cael ei golli, ei ddinistrio neu ei ddifrodi’n 
ddamweiniol, gan ddefnyddio mesurau technegol neu sefydliadol 
priodol. 

6.2 Mae’r gweithdrefnau cyffredinol ar gyfer sicrhau cydymffurfiaeth â’r 
egwyddorion wedi’u nodi isod. Nid yw’r wybodaeth yn derfynol a’i bwriad 
yw darparu enghreifftiau o weithdrefnau a weithredir gan OGCC. 

 
6.3 Mae OGCC yn darparu gwybodaeth glir a chryno sy’n nodi’r ffordd 

gyffredinol y prosesir data personol. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei rhoi 
wrth gasglu, neu mor agos at hynny ag sy’n rhesymol bosibl. 

 
6.4 Bydd OGCC yn prosesu data categori arbennig a data euogfarnau 

troseddol at ddibenion cyflawni ein swyddogaeth statudol yn unol â Deddf 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 a Deddf 
Llywodraeth Leol 2000; mewn cysylltiad â swyddogaethau cyflogaeth; neu, 
er mwyn bodloni gofynion deddfwriaethol. 

 
6.5 Gall OGCC rannu data categori arbennig a data euogfarnau troseddol 

wrth gyflawni ein swyddogaeth statudol, at unrhyw un o’r dibenion a nodir 
yn y ddeddfwriaeth lywodraethu. 
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6.6 Yn gyffredinol, bydd OGCC yn ceisio cael mynediad at unrhyw ddata 
perthnasol sydd ei angen er mwyn cyflawni ein swyddogaeth statudol. Ni 
fydd maint y data sydd ei angen bob amser yn amlwg ar ddechrau 
ymchwiliad, a gall cyrff mewn awdurdodaeth or-ddatgelu i OGCC, i sicrhau 
bod yr holl wybodaeth berthnasol yn cael ei rhoi. Nid yw OGCC yn credu 
bod prosesu o’r fath yn anghydnaws â’r egwyddorion ac, yn benodol, y 
drydedd egwyddor sy’n mynnu bod data yn ddigonol, yn berthnasol ac nid 
yn ormodol. Bydd OGCC yn cymryd camau i ddileu unrhyw ddata nad yw’n 
gysylltiedig â’r mater sy’n destun ymchwiliad. 

 
6.7 Bydd OGCC yn cymryd camau rhesymol i gywiro data anghywir, gan 

ystyried y dibenion mae’n cael ei brosesu ar eu cyfer. Er y bydd OGCC fel 
arfer yn cymryd camau i ddiwygio neu atodi data staff anghywir, efallai na 
fydd yn bosibl diwygio cofnodion anghywir a geir at ddibenion ymchwiliad. 
Bydd unrhyw benderfyniad i beidio â chywiro data anghywir yn cael ei 
gofnodi. 

 
6.8 Mae pob cyfnod cadw wedi cael eu nodi ar amserlen cadw OGCC. 
 
6.9 Mae OGCC wedi defnyddio rheolaethau ffisegol, technegol a 

gweithdrefnol priodol ar gyfer deunyddiau ffisegol ac electronig. 
 
7 Dogfennau perthnasol eraill 
 
7.1 Mae OGCC yn cadw dogfennau eraill sy’n ymwneud â chydymffurfio â 

deddfwriaeth Diogelu Data, gan gynnwys polisïau sefydliadol eraill, 
Cofnod o Weithgareddau Prosesu sydd wedi’u cynnwys mewn Cofrestr 
Asedau Gwybodaeth, Amserlen Cadw Cofnodion a Hysbysiadau 
Preifatrwydd. Dylid darllen y ddogfen bolisi hon ar y cyd â dogfennau 
perthnasol eraill. 
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