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Pwyntiau pwysig i’w cofio 

• DAW’R RHEOLIADAU I RYM AR 25 MAI 2018. 

• UCHAFSWM Y GOST I ELUSEN GOFRESTRU YW £35, OND MAE’N BOSIBL NA FYDD YN 

RHAID I’CH ARDAL GENHADAETH GOFRESTRU 

• MAE’R GDPR YN ADEILADU AR Y DDEDDF DIOGELU DATA, FELLY OS OEDDECH CHI’N 

CYDYMFFURFIO Â HONNO YN EICH GWAITH, BYDDWCH WEDI GWNEUD DECHRAU DA 

YN BAROD 
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Cynnwys 

Beth yw GDPR a beth mae’n ei olygu i ni? 

- Fel Cynhadledd Ardal Genhadaeth 

- Fel Pwyllgor Eglwys 

- Fel unigolyn 

Beth yw Data Personol? 

Sut mae data’n cael ei gasglu?  

Beth mae angen i Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth ei wneud?  

Beth mae angen i chi ei wybod am anfon negeseuon e-bost 

Beth mae angen i Bwyllgor yr Eglwys ei wneud? 

Pethau y gallech chi fod yn eu gwneud fel eglwys a sut mae GDPR yn 
effeithio ar hynny 

 

Rhan 2 – Dogfennau defnyddiol 

Templed archwilio data 

Sampl o e archwiliad data (wedi ei lenwi) 

Templed hysbysiad preifatrwydd 

Templed ffurflen gydsynio (syml) 

Templed ffurflen gydsynio (manwl) 

Ei gadw ynteu ei roi yn y bin? Gofalu am gofnodion eich plwyf neu eich 
deoniaeth (dolen i dudalen gwe) 
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1.  Beth yw GDPR a beth mae’n ei olygu i ni? 

- Fel Cynhadledd Ardal Genhadaeth 

- Fel Pwyllgor Eglwys 

- Fel unigolyn 

Cynhadledd Ardal Genhadaeth 

Y Gynhadledd Ardal Genhadaeth yw'r elusen ac aelodau'r Gynhadledd yw 
ymddiriedolwyr yr elusen. Maen nhw’n gyfrifol am holl weithgareddau'r 
elusen, gan gynnwys sicrhau bod yr elusen yn cwrdd â chyfrifoldebau'r 
Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd sy'n dod i rym ar 25 
Mai 2018. 

Mae’n bosibl y bydd yr Ardal Genhadaeth wedi ei heithrio rhag cofrestru. I 
wirio hyn, cymerwch brawf syml yma https://ico.org.uk/for-
organisations/register/self-assessment/  Os oes angen i chi gofrestru, y 
gost fwyaf ar gyfer elusen yw £35.  

Pwyllgorau Eglwys 

Mae pob Pwyllgor Eglwys yn is-bwyllgor o Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth 
ac mae ganddo bwerau sy'n cael eu dirprwyo iddo gan y Gynhadledd. 
Cyfrifoldeb y pwyllgor eglwys fydd sicrhau bod yr wybodaeth a gasglwyd i 
alluogi rhedeg yr eglwys yn ddidrafferth yn cael ei thrin yn unol â'r 
canllawiau a gaiff eu pennu gan y Gynhadledd. 

Fel unigolyn  

Mae GDPR yn adeiladu ar ddarpariaeth gyfredol Deddf Diogelu Data 1998 a 
bydd yn cryfhau'r ddeddfwriaeth, gan roi rhagor o hawliau a diogelwch i 
chi. Rhestrir yma yr hawliau sy'n fwyaf tebygol o effeithio arnoch chi mewn 
perthynas â'r eglwys - ond mae ystyriaethau eraill. 

- Bydd angen i’ch cydsyniad fod yn gadarnhaol. Yn fuan, byddwch yn 
gweld llawer llai o'r bocsys sydd wedi eu ticio'n barod yn eich cofrestru ar 
gyfer pethau na fyddwch chi eu heisiau o bosibl, oni bai eich bod yn mynd 
ati i ddad-dicio’r blwch. O dan GDPR, chi fydd yn gorfod gwneud dewis 
cadarnhaol i gytuno i gyfathrebu marchnata uniongyrchol pellach, drwy roi 
tic mewn blwch neu gytuno dros y ffôn. Gall marchnata fod yn seiliedig ar 
fudd cyfreithlon y sefydliad hefyd - nid dim ond eich caniatâd - ond bydd yn 
rhaid i'r sefydliad roi'r dewis i chi optio allan ar yr adeg y caiff eich data ei 
gasglu ac ym mhob cyfathrebiad yn y dyfodol os nad oes ganddyn nhw 
ganiatâd penodol gennych chi. 

- Mae’n rhaid iddi fod yn glir beth rydych chi’n cofrestru ar ei gyfer.  
Mae'n rhaid i fudiadau ddweud wrthych chi’n benodol beth rydych chi'n 

https://ico.org.uk/for-organisations/register/self-assessment/
https://ico.org.uk/for-organisations/register/self-assessment/
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ymuno ag ef neu'n ei ddewis – nid yw caniatâd annelwig neu gyffredinol yn 
ddigon da bellach. 

- Achosion difrifol o dorri amodau data.  Os oes achos difrifol o dorri 
amodau eich data, mae’n rhaid dweud wrthych chi ar unwaith. 

- Dirwyon i sefydliadau sy’n torri’r rheolau. Yn yr achosion mwyaf difrifol, 
gall yr ICO roi dirwy o hyd at £17 miliwn i sefydliad. 

- Ni fydd angen i chi dalu i gael gwybod beth mae sefydliad yn ei wybod 
amdanoch chi.  Rydych chi wedi gallu gwneud cais am fynediad at destun 
erioed, sy'n eich galluogi i weithredu ar eich hawl i gael mynediad at eich data 
personol a gedwir gan sefydliad. Ond yn awr, bydd modd gwneud hynny’n 
rhad ac am ddim, cyn belled nad yw eich cais yn ddi-sail neu'n ormodol. 

 

2. Beth yw Data Personol? 

Data personol yw gwybodaeth am bobl y gellir ei ddefnyddio i adnabod 

rhywun, fel: 

- Enw 

- Rhif ffôn 

- Cyfeiriad e-bost 

- Enw ar Twitter 

- Dyddiad geni 

- Ffotograff 

- ‘Data categori arbennig’ – mae hon yn wybodaeth arbennig o sensitif 
ynghylch pethau fel credoau crefyddol neu athronyddol unigolion, eu tarddiad 
hiliol neu ethnig, eu hiechyd, a’u cofnod troseddol. 

Fel arfer, caiff data personol ei gasglu 

- Drwy ffurflenni papur 
- Ar y ffôn neu drwy e-bost 
- Fel ffotograffau a fideo 

Mewn cyd-destun eglwysig, gall y bobl rydym yn debygol o gadw data 
amdanyn nhw gynnwys 

- Aelodau 
- Cymunwyr 
- Clerigion 
- Deiliaid swyddi (Wardeiniaid, Trysoryddion, Ysgrifenyddion, ac ati) 
- Gwirfoddolwyr 
- Rhoddwyr 
- Cyflogeion 
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- Teuluoedd Bedydd/Priodasau/Angladdau 

 

3. Beth mae angen i Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth ei wneud?  

1. Sicrhau bod holl aelodau'r Gynhadledd yn ymwybodol o'r GDPR a sut 

gallai effeithio ar eu rôl fel ymddiriedolwyr yr elusen. 

2. Penodi Rheolwr Data sy'n gyfrifol am sicrhau bod yr Ardal Genhadaeth 
yn cydymffurfio â'r rheoliadau. Fel arfer Arweinydd yr Ardal Genhadaeth fydd 
hwn/hon. 

3. Penodi Cydlynydd Data a fydd yn brif bwynt cyswllt ar gyfer yr Ardal 
Genhadaeth mewn materion sy'n ymwneud â GDPR (ni ddisgwylir i'r unigolyn 
hwn fod yn arbenigwr ar GDPR, dim ond darparu canllaw ar gyfer arweiniad a 
gwybodaeth rhwng Tîm Swyddfa'r Esgobaeth a Phwyllgorau'r Eglwys). 

4. Llunio dogfen am yr wybodaeth a gedwir yn yr Ardal Genhadaeth a 
chynnal archwiliad i egluro: 

a. Pa ddata rydych chi’n ei storio 

b. O ble daeth y data 

c. Pam rydych chi ei angen a sut rydych chi’n ei ddefnyddio 

d. Ar ba sail gyfreithiol rydych chi’n ei ddefnyddio 

e. Ymhle rydych chi’n ei storio a gyda phwy ydych chi’n ei rannu 

f. Pa mor ddiogel yw’r data 

g. Pryd rydych chi’n ei ddileu 

Rydym wedi ceisio cynhyrchu enghraifft o'r math o ddata a allai fod 
gennych a'r sail gyfreithiol dros ei brosesu [gweler Enghraifft o 
Archwilio Data]. Mae gennym hefyd rai Cwestiynau Cyffredin i'ch 
helpu i nodi'r math o bethau a allai ddigwydd mewn eglwys [gweler 
Pethau y gallech fod yn eu gwneud fel eglwys a sut mae GDPR yn 
effeithio ar hynny] - felly ni ddylech chi fod angen dechrau o'r 
dechrau. 

a. Pa ddata rydych chi’n ei storio 

Dyma restr o rai o’r mathau o ddata a allai fod gennych chi (naill ai ar bapur 
neu’n ddigidol).  Nid yw’n rhestr gynhwysfawr.   

Gwybodaeth yn y parth cyhoeddus  

Cofnodion Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth, cyfrifon yr eglwys, adroddiadau’r 
cyfarfod festri 

Manylion cysylltu ar gyfer: Clerigion, Darllenwyr Lleyg, Swyddogion 
Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth (Wardeiniaid, Cadeirydd Lleyg, Trysorydd, 
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Ysgrifennydd, Cadeirydd yr Is-bwyllgor Eiddo, Gweinyddwr yr Ardal Genhadaeth), 
Clerigion â Chaniatâd i Weinidogaethu 

Fel Ymddiriedolwyr yr elusen, mae’r rhain i gyd yn cael eu cyhoeddi yng 

Nghyfeiriadur yr Esgobaeth ac eithrio mewn rhai amgylchiadau eithriadol. 
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Gwybodaeth nad yw yn y parth cyhoeddus 

Manylion cysylltu ar gyfer: Aelodau is-bwyllgorau, Aelodau Pwyllgorau’r Eglwys, 
Contractwyr Adeiladu, Gofalwyr, Archebion Neuaddau Pentref, Grwpiau 
Defnyddwyr, Ystlyswyr, Aelodau Rhôl yr Etholwyr, Clerigion wedi Ymddeol, y 
rhai sy’n ceisio dirnad galwedigaeth, cysylltiadau mewn ysgolion, aelodau 
grwpiau celloedd ffurfio, aelodau unrhyw grwpiau gorchwyl a gorffen. 

Cyfeiriadur yr Ardal Genhadaeth, Cyfeiriadur yr Eglwys, ffurflenni 
ymddiriedolwyr Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth ar gyfer y Comisiwn 
Elusennau, Ffurflenni Ymddiriedolwyr yr Eglwys yng Nghymru. 

d.   Ar ba sail gyfreithiol rydych chi’n ei ddefnyddio 

Pan fyddwch chi’n defnyddio data personol, bydd angen i chi allu esbonio beth 
sy’n rhoi’r hawl i chi ei ddefnyddio. Gelwir hyn yn ‘sail gyfreithiol dros brosesu’.  
Dyma’r dewisiadau 

• Cydsyniad 

• Angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract 

• Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol 

• Diddordebau hanfodol 

• Perfformiad tasg a gynhelir er budd y cyhoedd 

• Buddiannau cyfreithlon 

Felly, er enghraifft, os ydych chi'n cyflogi rhywun y mae'n ofynnol i chi gadw 
gwybodaeth benodol amdanyn nhw, y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu fyddai 'yn 
angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract'. 

Cyfeirir at rywfaint o ddata fel Categori Arbennig/Sensitif. Mae hyn yn cynnwys 
'Credoau Crefyddol neu Athronyddol'. Mae angen i unrhyw ddata sy'n 
cysylltu unigolyn â ffydd fod ar lefel llawer uwch o ddiogelwch a sail wahanol ar 
gyfer prosesu.  

Y rhain yw: 

• Cydsyniad eglur 

• Cydymffurfio â neu arfer hawliau ym maes cyfraith cyflogaeth 

• Gweithgareddau cyfreithlon corff nid-er-elw sydd â nod 
grefyddol, lle mae’r prosesu yn ymwneud yn gyfan gwbl ag 
aelodau neu gyn-aelodau’r corff hwnnw neu bobl sydd â 
chysylltiad rheolaidd â’r corff, ac nad yw’r data personol yn cael 
ei ddatgelu y tu allan i’r corff hwnnw heb gydsyniad gwrthrych y 
data 

• Deunydd a amlygwyd yn gyhoeddus gan wrthrych y data 
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Dylech ystyried yn ofalus a allwch chi ystyried ‘Gweithgareddau Cyfreithlon’ yn 

sail ar gyfer prosesu cyn rhuthro i gael cydsyniad eglur. 

Caniatâd eglur yw sail gyfreithiol y dewis olaf gan ei bod yn gofyn am lefel uchel 
o weinyddu. Mae angen i ni ystyried pwy sy'n aelod neu'n gyn-aelod o'n cymuned 
ffydd. Nid yw'n afresymol dweud y gellid ystyried yn gyfreithlon bod unrhyw un 
sy'n mynychu gwasanaethau, sydd ar rôl yr etholwyr neu sydd wedi gofyn am 
fedydd, priodas neu angladd Cristnogol naill ai'n aelod neu'n gyn-aelod o'r 
gymuned ffydd, ac felly gall gweithgareddau dilys fod yn sail ar gyfer prosesu 
data.   

Mae rhannu data Categori Arbennig y tu allan i’r gymuned ffydd angen 
cydsyniad penodol bob amser. 

f. Lle’r ydych chi’n ei storio a gyda phwy ydych chi’n ei rannu 

Nid yw'r GDPR yn diffinio'r mesurau diogelwch a ddylai fod yn eu lle gennych chi. 

Mae'n gofyn i chi gael lefel o ddiogelwch sy'n 'briodol' i'r risgiau a ddaw i ganlyn 
eich gwaith prosesu. Dylech adolygu'r data personol sydd gennych a sut rydych 
chi'n ei ddefnyddio i asesu pa mor werthfawr, sensitif neu gyfrinachol ydyw - yn 
ogystal â'r difrod neu'r gofid a allai gael ei achosi pe bai'r data'n cael ei beryglu. 

Mae rhannu data Categori Arbennig y tu allan i'r gymuned ffydd angen 
cydsyniad eglur bob amser. 

Gallai mesurau diogelwch ar gyfer gwaith papur gynnwys cabinet ffeilio neu 
swyddfa dan glo. Ar gyfer data digidol, gallai gynnwys cyfrinair yn gwarchod y 
ddogfen, cyfrinair yn gwarchod y cyfrifiadur, storio ar ddyfais wedi ei hamgryptio 
neu ddefnyddio cwmwl wedi ei amgryptio. 

g. Pan fyddwch chi’n ei ddileu 

Dylid storio data am y cyfnod y bydd ei angen yn unig. Bydd hyn yn amrywio yn 
dibynnu ar ofynion cyfreithiol a/neu ddiben y data. Mae gwefan yr Eglwys yng 
Nghymru yn rhoi arweiniad ar ba mor hir y dylid cadw cofnodion. (ewch i 
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-
body/publications/downloads/keep-or-bin/  

Mae ffyrdd diogel o ddileu data a gedwir ar bapur yn cynnwys carpio, llosgi neu 
eu hanfon i gwmni gwastraff cyfrinachol. Dylid dileu data digidol o unrhyw yriant 
ar y cyfrifiadur, gan gynnwys ffyn cof neu yriannau allanol. Gwagwch y bin 
gwastraff i ddileu'r ffeiliau hyn yn llwyr. 

5. Cytuno ar hysbysiad preifatrwydd 

Rydym wedi llunio templed Hysbysiad Preifatrwydd i Gynadleddau’r Ardaloedd 
Cenhadaeth ei ddefnyddio. Dylid ei ddiwygio i adlewyrchu eich cyd-destun lleol a 
chael ei gymeradwyo'n ffurfiol gan Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth. Dylech 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/publications/downloads/keep-or-bin/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/publications/downloads/keep-or-bin/
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gyhoeddi eich Hysbysiad Preifatrwydd lle gall unrhyw un gael gafael arno, 
e.e. ar wefan eich Ardal Genhadaeth. [gweler y Templed o Hysbysiad 
Preifatrwydd] 

 

Beth mae angen i chi ei wybod am anfon negeseuon e-bost 

Ynghyd â GDPR mae darn arall o ddeddfwriaeth yn ymwneud â sut rydych 
chi'n cyfathrebu drwy ddulliau electronig - y Ddeddfwriaeth Preifatrwydd 
a Chyfathrebu Electronig (PECR). 

Cyn gynted ag y byddwch yn anfon neges e-bost neu neges destun at 

ddibenion marchnata, mae’n rhaid i sefydliad gael caniatâd y derbynnydd 

ac, yn hollbwysig, nid oes cyfiawnhad amgen "diddordeb dilys" neu 

"weithgarwch dilys". 

Mae’n rhaid i chi benderfynu a yw'r neges e-bost rydych chi’n ei hanfon yn 

cynnwys unrhyw beth sy'n debygol o gael ei ddehongli fel marchnata – fel 

gwahoddiad i ddigwyddiad lle mae'n rhaid i chi brynu tocyn. Hyd yn oed os 

byddwch yn anfon e-bost sy'n cynnwys un llinell i gyflwyno cylchlythyr pdf 

sy'n cynnwys digwyddiadau neu hysbysebion, rydych chi'n ennyn 

darpariaethau'r PECR ac mae’n rhaid cael caniatâd. 

Rydym wedi llunio dwy ffurflen gydsynio y gallwch eu defnyddio. Dylid eu 

haddasu ar gyfer eich cyd-destun lleol. [gweler y Templed syml neu fanwl o’r 

Ffurflen Gydsynio yn Rhan 2] 

Nid oes angen cydsyniad ar gyfer gweithgareddau bob dydd fel trefnu rotas, 

anfon taflenni gwasanaeth (oni bai eich bod yn cynnwys hysbysebion 

digwyddiadau â thâl mynediad yn y rhain), neu ofyn i'r trysorydd dalu 

anfoneb ac ati. Mae'r rhain i gyd yn weithgareddau dilys. 

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud yw diogelu cyfeiriadau e-bost y rhai sy'n 

derbyn y negeseuon e-bost. I wneud hyn, gallwch ddefnyddio'r dewis Copi 

Cudd yn Outlook sy'n ymddangos pan fyddwch chi’n clicio ar y botwm ‘To:’ 

neu ‘CC:’. Mae hyn yn golygu na all derbynwyr weld pwy arall sydd wedi cael 

y neges e-bost, felly mae’n bosibl y bydd angen i chi ddweud wrth bobl sydd 

wedi eu cynnwys yng nghorff yr e-bost, e.e. At holl aelodau Undeb y Mamau. 
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6. Beth mae angen i Bwyllgor yr Eglwys ei wneud? 

Archwiliad data 

Gall Cynhadledd yr Ardal Genhadaeth ofyn i eglwysi gynnal archwiliad i 
esbonio: 

a. Pa ddata rydych chi’n ei storio 

b. O ble daeth y data 

c. Pam rydych chi ei angen  

d. Sut rydych chi’n ei ddefnyddio 

e. Ar ba sail gyfreithiol rydych chi’n ei ddefnyddio 

f. Ymhle rydych chi’n ei storio  

g. Pwy all gael mynediad at y data 

h. Pa mor ddiogel yw’r data 

i. Pryd rydych chi’n ei ddileu 

 

Rydym wedi llunio enghraifft o archwiliad data, a byddem yn eich annog i’w 

ddefnyddio fel sail ar gyfer eich archwiliad.  Mae’n rhestr gynhwysfawr iawn, 

felly bydd angen i chi ddileu eitemau nad ydyn nhw’n gymwys ac ychwanegu 

unrhyw beth na chafodd ei gynnwys. Mae’n bosibl y bydd yr adran Pethau y 

gallech chi fod yn eu gwneud fel eglwys a sut mae GDPR yn effeithio 

ar hynny fod o gymorth i chi drwy’r broses. 

Anfon negeseuon e-bost 

Os yw eich eglwys yn anfon negeseuon e-bost at bobl, yna mae’n bosibl y 

byddwch chi angen eu cydsyniad.  Rydym wedi llunio ffurflen gydsynio syml 

(sy’n ddefnyddiol i bobl sy’n dod i fedydd neu wasanaeth carolau, er 

enghraifft) ac un manylach ar gyfer rhai sy’n mynychu’r eglwys yn rheolaidd. 

[gweler fersiynau syml neu fanwl y Ffurflen Gydsynio yn Rhan 2] 
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Y pethau rydyn ni’n eu gwneud fel eglwys ac effaith GDPR 

Mae'r ddogfen hon yn ceisio rhagweld rhai o'r pethau y byddwch yn eu 
gwneud fel Ardal Genhadaeth neu eglwys, ac i'ch helpu chi i ddeall ar ba sail y 
byddwch chi'n prosesu'r data. Grwpiwyd yr elfennau’n faterion sy'n ymwneud 
â marchnata, bedyddio, priodasau, angladdau, bywyd yr eglwys a 
llywodraethu. Mae’n bosibl y byddai'n ddefnyddiol darllen yr adran hon cyn i 
chi ddechrau eich archwiliad data. 

Marchnata 

A. Rydym yn anfon ‘taflen’ ddienw drwy fagiau ysgol disgyblion mewn 

ysgolion yn hysbysebu gwasanaethau. 

B. Rydym yn anfon cylchgrawn eglwys yn ddienw gyda’r cyfarchiad 
‘annwyl breswyliwr’ at bawb yn ein cymuned. 

C. Mae’r eglwys yn rhoi taflenni o gwmpas y pentref/y gymuned yn 
hysbysebu unrhyw beth sy’n digwydd yn yr eglwys – mae hynny’n iawn, yn 
dydi? 

Yn yr holl achosion hyn, nid oes data personol yn rhan o’r marchnata, felly nid 
yw GDPR yn gymwys. 

D. Rydym yn defnyddio rhôl yr etholwyr i roi gwybod i bobl am 
wasanaethau neu ddigwyddiadau eraill/gwaith codi arian sy’n digwydd yn yr 
eglwys. 

Mae rhôl yr etholwyr yn Ddata Categori Arbennig sy'n ofynnol i alluogi 
etholiadau, felly mae'r data'n cael ei brosesu ar sail 'Gweithgaredd Cyfreithlon'. 

Os yw'n cael ei ddefnyddio i hysbysebu gwasanaethau, byddai hyn hefyd yn 
'Weithgaredd Cyfreithlon'. 

Fodd bynnag, os byddwch yn anfon e-bost at bobl ar rôl yr etholwyr i 
hysbysebu unrhyw weithgaredd lle mae angen talu, yna byddai hyn yn 
farchnata a byddai angen Cydsyniad Eglur arnoch. Mae’n bosibl y bydd 
angen i chi anfon ffurflen ganiatâd fanwl at aelodau eich rhôl etholwyr. 
Darperir templed o ffurflen gydsyniad yn y pecyn cymorth hwn. 

E. Ydyn ni angen cydsyniad ar gyfer anfon negeseuon marchnata? 

Gallwch anfon unrhyw wybodaeth farchnata drwy'r post dan y categori 
'Buddiant Cyfreithlon'. Fodd bynnag, os ydych chi'n defnyddio e-bost i anfon 
manylion am y digwyddiadau lle mae angen talu, daw hyn o dan y Rheoliadau 
Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (PECR) ac mae angen cydsyniad. Mae 
templed o ffurflen gydsynio wedi ei chynnwys yn y pecyn cymorth hwn. 
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F. Ar hyn o bryd, mae cylchgrawn ein plwyf yn rhestru’r rhai a briodwyd/a 

fedyddiwyd yn yr eglwys, a’r angladdau a gynhaliwyd. A all hyn barhau? 

Byddai angen Cydsyniad Eglur arnoch ar gyfer hyn gan eich bod yn rhannu 
data Categori Arbennig y tu hwnt i'r sefydliad ffydd. Mae templed ar gyfer 
cydsyniad eglur wedi ei gynnwys yn y pecyn cymorth. 

 
 

G. Rydyn ni'n rhoi manylion am wardeiniaid yr eglwys, yr 
ysgrifennydd/trysorydd, huriwr y neuadd a chlerigion eraill yng nghylchgrawn 
yr eglwys, gyda'u rhifau ffôn i bobl gysylltu â nhw.  Ydi hi’n dal yn iawn i ni 
wneud hynny? 

Mae'n fuddiol ac yn ddefnyddiol rhoi manylion rhai unigolion yng nghylchgrawn 
yr eglwys neu'r cyfeiriadur esgobaethol. Dylai'r unigolion hynny ddeall mai 
dyna sut bydd eu gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio (ac mae hyn wedi 
ei egluro yn yr Hysbysiad Preifatrwydd). Os yw unigolyn yn gofyn am beidio â 
rhoi’r wybodaeth hon yn y cylchgrawn neu'r cyfeiriadur, yna dylid ystyried bod 
hynny’n bwysig iawn. Fel bob amser, mae angen sensitifrwydd a’r gallu i bwyso 
a mesur. 

H. A oes arnom angen caniatâd i gyhoeddi ffotograffau o grŵp o oedolion 
mewn digwyddiad eglwys yn ein cylchgrawn eglwys neu ar ein gwefan? 

Mae ffotograffau (i'r graddau y maent yn fodd o adnabod unigolion) yn 
gyfystyr â data personol. Y mater cyntaf y mae angen ei ystyried yw pa mor 
'ymwthiol o ran preifatrwydd' yw’r llun (e.e. a yw mewn unrhyw ffordd yn 
embaras personol, neu a yw'n datgelu gwybodaeth am iechyd rhywun). Y 
mater nesaf i'w ystyried yw lle bydd y llun yn ymddangos. Y sail gyfreithiol 
fydd naill ai 

a. "buddiant cyfreithlon" - er enghraifft, ffotograff o grŵp mawr o bobl 
mewn digwyddiad nad yw’n datgelu gwybodaeth ynghylch credoau 
crefyddol (fel y ffair haf, er enghraifft) 

b. "cydsyniad" - er enghraifft, os yw ffotograff o unigolyn penodol i fod ar 
flaen cylchgrawn yr eglwys neu os yw'r llun yn ymyrryd â 
phreifatrwydd neu os ydyn nhw’n mynd i ddigwyddiad sy'n datgelu 
gwybodaeth am gred grefyddol - er enghraifft, cwrs Alpha. 

Bedydd 

I. Ar hyn o bryd rydym yn anfon neges e-bost at deuluoedd sy’n 
gysylltiedig â bedydd i’w hatgoffa am amser eu gwasanaeth bedydd yn yr 
eglwys. 

Tybir y bydd y teulu yn ystyried eu bod yn aelodau o'r eglwys wrth ofyn am 
fedydd Cristnogol. Mae prosesu'r Data Categori Arbennig hwn yn Weithgaredd 
Cyfreithlon ac nid oes angen gofyn am ganiatâd.  
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J. Mae’r eglwys yn anfon cerdyn pen-blwydd at deulu’r rhai a fedyddiwyd – 

allwn ni barhau i wneud hyn heb gydsyniad 

Tybir y bydd y teulu'n ystyried eu bod yn aelodau o'r eglwys, pa un ai a ydyn 
nhw’n mynychu addoldy’n rheolaidd ai peidio, wedi gofyn am fedydd Cristnogol. 
Mae prosesu'r Data Categori Arbennig hwn yn Weithgaredd Cyfreithlon ac nid 
yw'n gofyn am gydsyniad. Os yw'r teulu yn gofyn i chi beidio â chysylltu â nhw, 
byddwch angen gweithdrefnau ar waith i sicrhau na chysylltir â nhw. 

 

Priodasau 

K. Allwn ni gyhoeddi gostegion priodas o hyd? 

Mae’n rhaid i ostegion priodas gael eu cyhoeddi yn unol â’r gyfraith, felly rydych 
chi’n gwneud hyn dan ‘Gydymffurfiaeth â rhwymedigaeth gyfreithlon’. 

L. Rydym yn anfon e-bost at deulu’r rhai sy’n priodi i nodi manylion am eu 
gwasanaeth 

Anfonir y neges e-bost hon fel un sy’n ‘Angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract’.  

Nid oes angen cydsyniad. 

M. Allwn ni barhau i ddal gafael mewn cofnodion am briodasau, gan eu 

bod yn gofrestri swyddogol? 

Mae’n rhaid cadw cofnodion o briodasau, felly rydych chi’n gwneud hyn o dan 

‘Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol’. 

 

Angladdau 

N. Wrth ymweld â’r teulu cyn angladd, rwy’n casglu gwybodaeth am yr 

ymadawedig a’r teulu.  Ydw i angen eu cydsyniad? 

Mae hyn yn ‘Weithgaredd Cyfreithlon’ ac nid oes angen cydsyniad.  

O. Rydyn ni’n anfon gwahoddiad i wasanaeth coffa at deulu a fu’n claddu 
un o’u hanwyliaid - a oes angen caniatâd arnom? 

 
Nid yw hyn yn ddata Categori Arbennig gan y byddwch yn ysgrifennu at deulu'r 
ymadawedig a allai fod yn aelodau o'r eglwys, ond nid o reidrwydd. Caiff y data 
ei brosesu o dan Fuddiant Cyfreithlon ac nid oes angen cydsyniad arnoch, er 
bod angen sensitifrwydd a defnyddio eich crebwyll. Os yw'r teulu yn gofyn i chi 
beidio â chysylltu â nhw, bydd angen gweithdrefnau ar waith i sicrhau na 
chysylltir â nhw. 
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P. Ydyn ni angen caniatâd i weddïo dros yr ymadawedig? 

Mae GDPR yn ymwneud â phobl fyw yn unig, fel gallwch weddïo dros yr 
ymadawedig heb ganiatâd. Os ydych chi'n dymuno gweddïo dros y teulu, drwy eu 
henwi, bydd angen i chi bwyso a mesur a yw hwn yn Weithgaredd Cyfreithlon. 

Bywyd yr eglwys 

Q. Oes angen caniatâd arnom i roi enw rhywun ar y rhestr weddïau os ydyn nhw’n 
sâl? 

Mae credoau crefyddol ac iechyd corfforol neu feddyliol yn Ddata Categori Arbennig 

ac mae angen cymryd gofal mawr wrth brosesu'r data hwn. Yn achos aelodau'r 

eglwys, gallech ddadlau bod hyn hefyd yn 'weithgaredd cyfreithlon'. Mae’n bosibl y 

bydd angen i chi bwyso a mesur a fyddai aelodau'r eglwys eisiau i'r salwch neu eu 

harhosiad yn yr ysbyty fod yn wybodaeth gyhoeddus. Ystyriwch yn ofalus a yw 

rhestr weddïau yng nghefn yr eglwys yn ddigon diogel ar gyfer Data Categori 

Arbennig. 

R. Rydyn ni'n anfon neges e-bost at bobl yn cynnwys taflen sedd yr eglwys lle maen 
nhw wedi cynnwys eu cyfeiriad e-bost ar restr ddosbarthu e-bost. 

Mae hwn yn Ddata Categori Arbennig ac fe'i prosesir o dan 'Weithgaredd 
Cyfreithlon'. Nid oes angen cydsyniad oni bai bod hysbysebion yn ymddangos ar y 
daflen sedd. 

S. Gawn ni anfon negeseuon e-bost at dderbynwyr lluosog e.e. at grŵp atgyweirio’r 
to gyda manylion am roddwr sydd newydd roi £10,000 at apêl to’r eglwys? 

Nid yw rhodd at apêl to’r eglwys yn awgrymu cred grefyddol, felly nid yw hwn yn 
Ddata Categori Arbennig, ond bydd angen caniatâd gan y rhoddwr i anfon manylion 
y rhoddwyr a'u cyfraniad ariannol at y gweithgor. 

T. Rydym yn anfon manylion am nifer o gontractwyr at wardeiniaid yr eglwys fel 

grŵp o bobl a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer prosiect penodol 

Os yw'r contractwyr yn gwmni cyfyngedig, yna nid yw GDPR yn berthnasol. Os ydynt 
yn unig fasnachwr, yna oni bai eu bod wedi dweud yn benodol nad ydyn nhw eisiau 
i'w manylion cyswllt gael eu trosglwyddo, gallwch brosesu'r data hwn o dan Fuddiant 
Cyfreithlon. 

Llywodraethu 

U. Ydyn ni angen hysbysiad preifatrwydd yn awr ar gyfer gwybodaeth a gedwir? 

Byddwch – bydd pob Ardal Genhadaeth angen cael Hysbysiad Preifatrwydd y bydd 
Cynhadledd yr ardal Genhadaeth yn cytuno arno.  Mae templed ar gyfer Hysbysiad 
Preifatrwydd wedi ei gynnwys yn y pecyn cymorth hwn. 
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V. Anfonir neges e-bost at bobl sy’n aelodau o Gynhadledd yr Ardal 
Genhadaeth neu Bwyllgor yr Eglwys i roi gwybod iddyn nhw am newidiadau i 
gyfarfod/anfon gwaith papur 

Mae Aelodau'r Gynhadledd yn ymddiriedolwyr elusen ac maen nhw’n dirprwyo 
pwerau i Bwyllgor yr Eglwys. Mae rhwymedigaeth gyfreithiol i brosesu data i 
sicrhau bod yr elusen yn cael ei rhedeg yn esmwyth, ac mae hyn yn yr 
Hysbysiad Preifatrwydd. Nid oes angen caniatâd.  

W. Mae systemau ffeilio strwythuredig dan ofal, ond nid felly darnau o 
bapur yma ac acw. Beth am logiau ffôn? - Os yw rhywun yn cofnodi 
negeseuon a rhifau ffôn galwadau mewn llyfr nodiadau er mwyn dychwelyd 
galwad, a yw hynny'n cyfrif fel system ffeilio strwythuredig? 

Oni bai bod eich cofnod ffôn yn nhrefn yr wyddor (a fyddai'n ei gwneud hi'n 
hawdd i rywun ddod o hyd i rif ffôn rhywun) yna nid yw GDPR yn berthnasol. 
Fodd bynnag, byddai'n synnwyr cyffredin peidio â gadael y llyfr log hwn yn 
agored ar ddesg mewn swyddfa sy'n agored i'r cyhoedd. 

X. Gofynnwyd i mi anfon e-bost at rywun y credaf y byddai'n aelod 
cyfetholedig defnyddiol o Gynhadledd yr Ardal Genhadaeth. Ydw i’n cael 
gwneud hyn? Fe gewch chi wneud hyn o dan 'Fuddiant Cyfreithlon'. Os ydych 
chi'n anfon gwahoddiad o'r fath mewn e-bost, gwnewch yn siŵr eich bod yn 
nodi’n glir, os nad yw'r unigolyn yn dymuno cymryd rhan, neu os nad yw'n 
ymateb i'ch e-bost, eich bod yn dileu ei gyfeiriad e-bost ac na fyddwch yn ei 
ddefnyddio eto. Os yw’r unigolyn yn derbyn y gwahoddiad, yna mae'r 
wybodaeth honno’n dod o fewn eich hysbysiad preifatrwydd, felly mae’n iawn i 
chi gysylltu â phapurau, cofnodion, manylion cyfarfodydd ac ati. 

Y. Beth ydym ni’n ei wneud pan fydd cofnodion/dyddiadau’r DBS angen 
eu diweddaru 

Mae prosesu’r data hwn yn achos o ‘Gydymffurfio â rhwymedigaeth 
gyfreithlon’ ynghyd â ‘Buddiant Cyfreithlon’. 

Z. Beth sy’n digwydd ynghylch gwybodaeth ar ffeil personél o safbwynt 
GDPR? 

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r data cyflogaeth yw "contract". Mae’n bosibl 

y bydd mathau eraill o brosesu lle mai'r sail gyfreithiol yw "rhwymedigaeth 

gyfreithiol" - er enghraifft, darparu gwybodaeth benodol i Gyllid a Thollau Ei 

Mawrhydi. Mae Data Categori Arbennig yn cynnwys gwybodaeth am grefydd 

unigolyn neu eu hiechyd. Nid yw bod yn weithiwr cyflogedig yn yr eglwys yn 

cynnwys gwybodaeth am grefydd rhywun. Os yw'r ffeil personél yn cynnwys 

gwybodaeth am iechyd rhywun, yna byddwch yn 'Cydymffurfio â - neu'n arfer 

- hawliau ym maes cyfraith cyflogaeth'. 

Mae’n rhaid cymryd gofal mai dim ond gwybodaeth sy'n berthnasol i'r contract 

cyflogaeth yn unig sydd yn y ffeil personél. Os yw'n cynnwys gwybodaeth 
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arall, yna mae’n rhaid ystyried sail gyfreithiol prosesu'r data hwn ac a yw 

rhywfaint o’r data wedi dod i ben. 

Ac yn olaf, oes gennych chi ddata personol na allwch chi gyfiawnhau dal 
gafael ynddo?  Os nad oes sail gyfreithiol dros storio’r data, yna mae angen 
ei ddileu.  

 

 

 

 

 

 

Rhan Dau – Dogfennau Atodol 

 
A. Templed grid archwilio data 
B. Sampl o grid archwiliad data (wedi ei lenwi) 
C. Templed hysbysiad preifatrwydd ardal genhadaeth 
D. Templed ffurflen gydsynio (syml) 
E. Templed ffurflen gydsynio (manwl) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ARCHWILIAD DATA EGLWYSI 

Paratoi ar gyfer GDPR 

Adolygwch eich holl gronfeydd data, rhestrau e-bost, taenlenni, dogfennau papur a rhestrau eraill o ddata personol.  

Disgrifiad Gan bwy mae’r 
data yn cael ei 
gasglu? 

Pam mae’r data 
yn cael ei gadw, 
ac ar gyfer beth 
mae’n cael ei 
ddefnyddio 

Sail ar gyfer 
prosesu data (e.e. 
cydsyniad, 
rhwymedigaeth 
gyfreithiol ac ati) 

Pwy sy’n cadw’r 
data, a phwy all 
gael mynediad 
ato? 

Pa fesurau 
diogelwch sydd ar 
waith? 

Am ba hyd y caiff 
y data ei gadw? 

Enghraifft: 
Datganiadau 
Rhodd Cymorth 

Rhoddwr Ar gyfer hawlio 
Rhodd Cymorth 

Rhwymedigaeth 
gyfreithiol 

Gan y Swyddog 
Rhodd Cymorth. 
Defnyddir gan y 
trysorydd hefyd 

Datganiadau 
papur yn cael eu 
cadw mewn 
cabinet ffeilio. 
Taenlen ar 
gyfrifiadur. 

Chwe blwyddyn 
galendr lawn ar ôl 
i’r rhodd cymorth 
ddiwethaf gael ei 
hawlio ar y 
datganiad 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 

      

Llenwyd gan: 

 

Eglwys: 

Ardal Genhadaeth: 



19 | T u d a l e n  
 

Disgrifiad Gan bwy mae’r 
data yn cael ei 
gasglu? 

Pam mae’r data 
yn cael ei gadw, 
ac ar gyfer beth 
mae’n cael ei 
ddefnyddio 

Sail ar gyfer 
prosesu data (e.e. 
cydsyniad, 
rhwymedigaeth 
gyfreithiol ac ati) 

Pwy sy’n cadw’r 
data, a phwy all 
gael mynediad 
ato? 

Pa fesurau 
diogelwch sydd ar 
waith? 

Am ba hyd y caiff 
y data ei gadw? 
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ARCHWILIAD DATA EGLWYSI 

Paratoi ar gyfer GDPR 

Adolygwch eich holl gronfeydd data, rhestrau e-bost, taenlenni, dogfennau papur a rhestrau eraill o ddata personol.  

Disgrifiad Gan bwy mae’r 
data yn cael ei 
gasglu? 

Pam mae’r data yn cael ei 
gadw, ac ar gyfer beth mae’n 
cael ei ddefnyddio 

Sail ar gyfer 
prosesu data 
(e.e. cydsyniad, 
rhwymedigaeth 
gyfreithiol ac ati) 

Pwy sy’n cadw’r 
data, a phwy all 
gael mynediad 
ato? 

Pa fesurau 
diogelwch sydd 
ar waith? 

Am ba hyd y caiff y data 
ei gadw? 

Enghraifft: 
Datganiadau 
Rhodd 
Cymorth 

Rhoddwr Ar gyfer hawlio Rhodd 
Cymorth 

Rhwymedigaeth 
gyfreithiol 

Gan y 
Swyddog 
Rhodd 
Cymorth. 
Defnyddir gan 
y trysorydd 
hefyd 

Datganiadau 
papur yn cael 
eu cadw mewn 
cabinet ffeilio. 
Taenlen ar 
gyfrifiadur. 

Chwe blwyddyn 
galendr lawn ar ôl i’r 
rhodd cymorth 
ddiwethaf gael ei 
hawlio ar y datganiad 

Taflen 
wybodaeth 
teulu’r eglwys 
-enwau 
-cyfeiriadau 
-e-bost 
-ffôn 
-grwpiau sydd â 
diddordeb 
mewn cymryd 
rhan / cael 
rhagor o 
wybodaeth –
pethau eraill y 
mae angen eu 
gwybod  
(e.e. lliw papur)  

Oedolion sy’n 
mynd i’r eglwys 
/ grwpiau 
eglwysig yn 
rheolaidd  

Cyswllt Bugeiliol Rheolaidd 
(e.e. gweddïo drosoch chi yn 
ystod y mis hwn)  
 
Rhestrau cysylltu ar gyfer 
digwyddiadau a 
gweithgareddau 
 
Gallu cwrdd ag anghenion 
unigol  
 
Cardiau pen-blwydd i blant a 
gwahoddiadau i 
ddigwyddiadau/gwasanaethau 
penodol  

Buddiant 
Cyfreithlon 

Clerigion 
 
Darllenwyr lleyg/ 
Gweinidogion 
trwyddedig 
 
Wardeiniaid 
eglwys 
 
Cynorthwywyr 
Bugeiliol 
Dynodedig  
 

Cedwir copïau 
papur mewn 
cwpwrdd ffeilio 
 
Taenlen ar 
gyfrifiadur 
personol. 

Cyfle i’w ddiweddaru’n 
flynyddol 
 
Adolygiad cyflawn bob 5 
mlynedd gyda rhôl yr 
etholwyr 
 
 

Llenwyd gan: 

 

Eglwys: 

Ardal Genhadaeth: 
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Disgrifiad Gan bwy mae’r 
data yn cael ei 
gasglu? 

Pam mae’r data yn cael ei 
gadw, ac ar gyfer beth mae’n 
cael ei ddefnyddio 

Sail ar gyfer 
prosesu data 
(e.e. cydsyniad, 
rhwymedigaeth 
gyfreithiol ac ati) 

Pwy sy’n cadw’r 
data, a phwy all 
gael mynediad 
ato? 

Pa fesurau 
diogelwch sydd 
ar waith? 

Am ba hyd y caiff y data 
ei gadw? 

-enw’r plant 
-Dyddiad geni 
plant dan 18 
oed  
 

Rhôl yr 
etholwyr 
-enw llawn 
-cyfeiriad 
-e-bost 
-llofnod 
 

Oedolion a 
phobl ifanc 16+ 
oed sy’n 
mynychu’r 
eglwys yn 
rheolaidd neu 
sy’n byw yn yr 
Ardal 
Genhadaeth ac 
sy’n ystyried eu 
hunain yn 
aelodau. 
 
Mae hyn yn 
cynnwys 
oedolion agored 
i niwed  

Yn ofynnol gan yr Eglwys yng 
Nghymru i ddangos aelodaeth  
 

Rhwymedigaeth 
gyfreithiol 

Clerigion 
 
Swyddog Rhôl 
Etholwyr yr 
Eglwys 
 
  

Cedwir copïau 
papur mewn 
cwpwrdd ffeilio 
 
Taenlen ar 
gyfrifiadur 
personol. 

Cyfle i’w ddiweddaru’n 
flynyddol 
 
Adolygiad cyflawn bob 5 
mlynedd gyda rhôl yr 
etholwyr  
 
 

Tanysgrifiad i 
gylchgrawn 

-enw 
-cyfeiriad 
-ffôn 
-e-bost 
-ceisiadau 
penodol 
 

Oedolion yn yr 
eglwys a’r 
gymuned sydd 
eisiau cael 
cylchgrawn yr 
eglwys bob mis  

Anfon y cylchgrawn Contract Clerigion 
 
Golygydd y 
cylchgrawn  
  
Y rhai y mae 
pobl wedi gofyn 
i’w cylchgrawn 
gael ei 
ddosbarthu 
ganddyn nhw  

Cedwir copïau 
papur mewn 
cwpwrdd ffeilio 
 
Taenlen ar 
gyfrifiadur 
personol. 

Blwyddyn 
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Disgrifiad Gan bwy mae’r 
data yn cael ei 
gasglu? 

Pam mae’r data yn cael ei 
gadw, ac ar gyfer beth mae’n 
cael ei ddefnyddio 

Sail ar gyfer 
prosesu data 
(e.e. cydsyniad, 
rhwymedigaeth 
gyfreithiol ac ati) 

Pwy sy’n cadw’r 
data, a phwy all 
gael mynediad 
ato? 

Pa fesurau 
diogelwch sydd 
ar waith? 

Am ba hyd y caiff y data 
ei gadw? 

Cyrsiau neu 
weithgareddau 

penodol 
e.e. grŵp Alpha 
/ astudio’r Beibl  
 
-enwau 
-cyfeiriadau 
-e-bost 
-rhifau ffôn 
-gwybodaeth 
angenrheidiol 
arall  

(e.e. alergedd 
i fadarch) 

Oedolion sydd â 
diddordeb/sy’n 
dod ar y cwrs  

Rhestrau cysylltu  
 
Y gallu i gwrdd ag anghenion 
unigol  
 
Cymorth bugeiliol yn ystod y 
cwrs / gweithgaredd  
 

 

Gweithgaredd 
cyfreithiol 

Arweinydd y 
cwrs 

 

Cedwir copïau 
papur mewn 
cwpwrdd ffeilio 
 
Taenlen ar 
gyfrifiadur 
personol. 

Hyd y cwrs / 
gweithgaredd 

 
 

      

Aelodau Llan 
Llanast 

-Enwau’r 
oedolion a’r 
plant 
-cyfeiriadau 
-e-bost y rhieni 
-rhifau ffôn y 
rhieni 
-dyddiad geni’r 
plant 
-
ysgol/blwyddyn 
y plant 

Rhieni sy’n 
mynd i ‘Llan 
llanast’  

Cyswllt bugeiliol rheolaidd 
(e.e. gweddïo drosoch chi y 
mis hwn)  
 
Rhestrau cysylltu ar gyfer 
digwyddiadau a 
gweithgareddau 
 
Y gallu i gwrdd ag anghenion 
unigol  
 
Cardiau pen-blwydd i blant a 
gwahoddiadau i 
ddigwyddiadau/ 
gweithgareddau penodol 

Gweithgaredd 
cyfreithiol 

Clerigion 
 
Arweinydd ‘Llan 
llanast’ 
  

Cedwir copïau 
papur mewn ffeil 
mewn cwpwrdd 
ffeilio 
 
Taenlen ar 
gyfrifiadur. 

Cyfle i’w ddiweddaru’n 
flynyddol 
 
Adolygiad cyflawn bob 3 
mlynedd 
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Disgrifiad Gan bwy mae’r 
data yn cael ei 
gasglu? 

Pam mae’r data yn cael ei 
gadw, ac ar gyfer beth mae’n 
cael ei ddefnyddio 

Sail ar gyfer 
prosesu data 
(e.e. cydsyniad, 
rhwymedigaeth 
gyfreithiol ac ati) 

Pwy sy’n cadw’r 
data, a phwy all 
gael mynediad 
ato? 

Pa fesurau 
diogelwch sydd 
ar waith? 

Am ba hyd y caiff y data 
ei gadw? 

-gwybodaeth 
angenrheidiol 
arall  
-grwpiau sydd â 
diddordeb 
mewn cymryd 
rhan  
 
 
 

 
Gwybod sut gellir defnyddio 
ffotograffau 

Plant/ 
Ieuenctid – 

taith / 
gweithgaredd 

untro  
 
-Enw llawn 
-Enw a 
ddefnyddir 
-dyddiad geni 
-ysgol/ 
blwyddyn 
-cyfeiriad 
-e-bost rhieni  
-rhifau ffôn 
rhieni 
-gwybodaeth 
feddygol 
-gwybodaeth 
arall 
angenrheidiol 

Rhiant neu 
warcheidwad 
plentyn sy’n 
gallu rhoi 
cydsyniad rhiant  
 

Dangos bod cydsyniad rhiant 
wedi cael ei roi  
 
Y gallu i gysylltu â rhieni os 
oes angen  
 
Y gallu i gwrdd ag anghenion 
unigolion  
 
I’w dangos os oes angen 
ymyrraeth feddygol 
 
Gwybod sut gellir defnyddio 
ffotograffau 
 
 

Cydsyniad  Copïau papur 
mewn ffolder yn 
cael eu cadw 
gan arweinydd y 
grŵp sy’n arwain 
y gweithgaredd 
(cael ei gludo i’r 
gweithgaredd 
hwnnw)  
 
Rhestr 
gysylltiadau 
gydag unigolyn 
uwch yn yr 
eglwys nad oes 
ganddo/ganddi 
gysylltiad ag 
unrhyw un ar y 
daith/ 
gweithgaredd  
 
 

Ei gadw drwy gydol y 
gweithgaredd neu  
 
Tan y rhoddir gwybod na 
fydd ei angen mwyach os 
gweinyddir cymorth 
cyntaf neu os bydd 
pryder o ran diogelu 
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Disgrifiad Gan bwy mae’r 
data yn cael ei 
gasglu? 

Pam mae’r data yn cael ei 
gadw, ac ar gyfer beth mae’n 
cael ei ddefnyddio 

Sail ar gyfer 
prosesu data 
(e.e. cydsyniad, 
rhwymedigaeth 
gyfreithiol ac ati) 

Pwy sy’n cadw’r 
data, a phwy all 
gael mynediad 
ato? 

Pa fesurau 
diogelwch sydd 
ar waith? 

Am ba hyd y caiff y data 
ei gadw? 

-caniatâd mewn 
argyfwng i roi 
triniaeth  
-caniatâd i 
dynnu 
ffotograffau 
 
 

Taenlen ar 
gyfrifiadur. 
 

Plant/ Pobl 
ifanc – 

grwpiau 
rheolaidd 

 
-Enw llawn 
-Enw a 
ddefnyddir 
-dyddiad geni 
-ysgol/ 
blwyddyn 
-cyfeiriad 
-e-bost rhieni  
-rhifau ffôn 
rhieni 
-gwybodaeth 
feddygol 
-gwybodaeth 
arall 
angenrheidiol 
-caniatâd mewn 
argyfwng i roi 
triniaeth   

Rhiant neu 
warcheidwad 
plentyn sy’n 
gallu rhoi 
cydsyniad rhiant  
 

Y gallu i gysylltu â rhieni os 
oes angen  
 
Dangos bod cydsyniad rhiant 
wedi cael ei roi  
 
Y gallu i gwrdd ag anghenion 
unigolion  
 
Cardiau pen-blwydd i blant a 
gwahoddiadau i 
ddigwyddiadau/ 
gweithgareddau penodol 
 
Dangos a oes angen 
ymyrraeth feddygol 
 
Gwybod sut gellir defnyddio 
ffotograffau 
 
Cynllunio o gwmpas 
digwyddiadau/gwyliau ysgol 
penodol 
 

Rhwymedigaeth 
gyfreithiol 

Clerigion 
 
Arweinwyr 
grwpiau 
 

Copïau papur 
mewn ffolder 
wedi ei chadw 
gan arweinydd y 
grŵp sy’n arwain 
y gweithgaredd 
(cael ei gludo i’r 
gweithgaredd 
hwnnw)  
 
Cedwir un set o 
gopïau mewn 
cwpwrdd ffeilio 
yn y Ficerdy 
 
 
 
Taenlen ar 
gyfrifiadur 
personol. 
 
 

Cadw am flwyddyn. 
neu 
 
Tan y cynghorir nad oes 
ei angen mwyach, os 
gweinyddir cymorth 
cyntaf neu os oes pryder 
ynghylch diogelu 
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Disgrifiad Gan bwy mae’r 
data yn cael ei 
gasglu? 

Pam mae’r data yn cael ei 
gadw, ac ar gyfer beth mae’n 
cael ei ddefnyddio 

Sail ar gyfer 
prosesu data 
(e.e. cydsyniad, 
rhwymedigaeth 
gyfreithiol ac ati) 

Pwy sy’n cadw’r 
data, a phwy all 
gael mynediad 
ato? 

Pa fesurau 
diogelwch sydd 
ar waith? 

Am ba hyd y caiff y data 
ei gadw? 

- caniatâd i 
dynnu 
ffotograffau 
 

       

Ceisiadau am 
weddïau 

-enw 
-cais am weddi 
-lefel 
cyfrinachedd  
-manylion 
cysylltu dewisol  
 

Yr unigolyn sy’n 
gwneud y cais.  
 
(o neges e-bost, 
neges destun, 
dros y ffôn neu 
gais llafar) 
 
 

Y gallu i weddïo dros yr 
unigolyn hwnnw a thros y 
sefyllfa  
 
 
Cyswllt bugeiliol ychwanegol 
ar gais  
 

Cydsyniad Clerigion 
 
Darllenwyr lleyg/ 
gweinidogion 
trwyddedig  
(fel bo’n briodol)  
 
Cydlynwyr 
gweddïau  
 
Cydlynydd y 
gadwyn weddïo 
ac aelodau  
(lle bo’n briodol) 
 

-ceisiadau wedi 
eu nodi yn y llyfr 
nodiadau  
 
 
-dileu e-bost/ 
neges destun  
 
-dileu’r cais ar ôl 
pythefnos oni 
bai y gofynnir 
am weddïau am 
gyfnod hirach 
 

Cadw am bythefnos oni 
bai y gofynnir am 
weddïau am gyfnod 
hirach  
 

Ymweliadau 
bugeiliol 

-enw(au)  
-cyfeiriad 
-rhif ffôn 
-math o 
ymweliad 
-dyddiad ac 
amseroedd 
ymweliadau 
-ceisiadau 
penodol 
-camau dilynol 

 
Oedolyn / aelod 
o’r teulu / 
gwasanaethau 
cymdeithasol / 
cartref nyrsio / 
unigolyn yn y 
gymuned  
 
(o neges e-bost, 
neges destun, 
dros y ffôn neu 
gais llafar) 

Cyswllt bugeiliol rheolaidd  
 
Gallu cwrdd ag anghenion 
unigol  
 

Buddiant 
cyfreithiol 

Clerigion 
 
Darllenwyr lleyg/ 
gweinidogion 
trwyddedig  
(fel bo’n briodol)  
 
Cynorthwywyr/ 
Ymwelwyr 
Bugeiliol a 
Aseiniwyd  
 
 

- nodir y cais 
mewn llyfr 
nodiadau (gan 
ymwelydd 
dynodedig)  
 
Taenlen ar 
gyfrifiadur. 
 
 
 

Ei gadw tan na fydd 
angen ymweld mwyach  
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Disgrifiad Gan bwy mae’r 
data yn cael ei 
gasglu? 

Pam mae’r data yn cael ei 
gadw, ac ar gyfer beth mae’n 
cael ei ddefnyddio 

Sail ar gyfer 
prosesu data 
(e.e. cydsyniad, 
rhwymedigaeth 
gyfreithiol ac ati) 

Pwy sy’n cadw’r 
data, a phwy all 
gael mynediad 
ato? 

Pa fesurau 
diogelwch sydd 
ar waith? 

Am ba hyd y caiff y data 
ei gadw? 

-gwybodaeth 
arall 
angenrheidiol 
(e.e. bara 
cymun heb 
glwten) 
 
 

 

Ymweld â’r 
ysbyty 

-Enw llawn y 
claf 
-cyfeiriad 
-ward 
-rheswm dros 
yr arhosiad  
-dyddiad ac 
amser 
ymweliadau 
-ceisiadau 
penodol 
-lefel 
cyfrinachedd  

 

 
Oedolyn / aelod 
o’r teulu / 
gwasanaethau 
cymdeithasol / 
cartref nyrsio / 
unigolyn yn y 
gymuned  
 
(o neges e-bost, 
neges destun, 
dros y ffôn neu 
gais llafar) 

 

Cyswllt bugeiliol  
 
Gallu cwrdd ag anghenion 
unigol  

 

Buddiant 
cyfreithiol 

Clerigion 
 
Darllenwyr lleyg/ 
gweinidogion 
trwyddedig  
(fel bo’n briodol)  
 
Cynorthwywyr 
Bugeiliol 
Penodol  
 

 

- nodir y cais 
mewn llyfr 
nodiadau (gan 
ymwelydd 
dynodedig)  

 

Ei gadw nes bydd yr 
unigolyn allan o’r ysbyty 

 

Cysylltiadau 
mewn 

ysgolion 
-enwau 
-cyfeiriadau e-
bost personol  
-rhifau cyswllt 
personol 

Oedolyn yn yr 
ysgol yn cysylltu  
 

Trefnu gweithgareddau/ 
digwyddiadau penodol  
 
Gwaith fel llywodraethwr ysgol  

Buddiant 
cyfreithiol neu 
rwymedigaeth 
gyfreithiol os yw’n 
llywodraethwr 
ysgol 

Clerigion / 
unigolyn sy’n 
ymwneud â 
chynnal y 
gweithgaredd  
 
 

- gwybodaeth ar 
daflen mewn 
cwpwrdd ffeilio  
 
 

Ei gadw tan ddiwedd y 
gweithgaredd/ 
digwyddiad  



27 | T u d a l e n  
 

Disgrifiad Gan bwy mae’r 
data yn cael ei 
gasglu? 

Pam mae’r data yn cael ei 
gadw, ac ar gyfer beth mae’n 
cael ei ddefnyddio 

Sail ar gyfer 
prosesu data 
(e.e. cydsyniad, 
rhwymedigaeth 
gyfreithiol ac ati) 

Pwy sy’n cadw’r 
data, a phwy all 
gael mynediad 
ato? 

Pa fesurau 
diogelwch sydd 
ar waith? 

Am ba hyd y caiff y data 
ei gadw? 

 

Eglwysi eraill 
-enwau 
- cyfeiriadau e-
bost  
-rhifau ffôn 
-cyfeiriadau  

Oedolion o’r 
eglwys sy’n 
cysylltu’n 
benodol 
 
Gwefannau / 
rhestri’r eglwys  
 
  
 

Trefnu gweithgareddau/ 
digwyddiadau penodol  
 
Gwaith bugeiliol  
 
Cysylltiadau CYTÛN 

Buddiant 
cyfreithiol 

Clerigion / 
unigolyn sy’n 
ymwneud â 
chynnal y 
gweithgaredd  
 

- gwybodaeth ar 
daflen mewn 
cwpwrdd ffeilio  
 
- Taenlen ar 
gyfrifiadur. 
 
 

Ei gadw tan ddiwedd y 
gweithgaredd/ 
digwyddiad  
 
Ei gadw nes bydd yr 
unigolyn cyswllt wedi 
symud ymlaen    

 

 

Disgrifiad Gan bwy mae’r data 
yn cael ei gasglu? 

Pam mae’r data 
yn cael ei gadw, 
ac ar gyfer beth 
mae’n cael ei 
ddefnyddio 

Sail ar gyfer 
prosesu data 
(e.e. cydsyniad, 
rhwymedigaeth 
gyfreithiol ac ati) 

Pwy sy’n cadw’r 
data, a phwy all 
gael mynediad 
ato? 

Pa fesurau 
diogelwch 
sydd ar 
waith? 

Am ba hyd y caiff y data 
ei gadw? 

Cyngor Cymuned  
-enwau 
-cyfeiriadau e-bost  
-agenda 
-cofnodion 
 

Clerc y Cyngor 
Cymuned  

Gwybodaeth am 
beth sy’n 
digwydd yn lleol 
 
Gweddïau 
 
Cymorth bugeiliol 

Buddiant 
cyfreithiol 

Clerigion 
 
Cofnodion. Agendâu 
ar gael i’r cyhoedd 
ar wefan y cyngor 
cymuned  
 
 

 
- Enwau a 
manylion 
cysylltu’r 
cynghorau 
cymuned sydd 
ar gael yn 
gyhoeddus  

Ei gadw tan yr adeg na 
fydd cyswllt yn berthnasol 
mwyach 
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Disgrifiad Gan bwy mae’r data 
yn cael ei gasglu? 

Pam mae’r data 
yn cael ei gadw, 
ac ar gyfer beth 
mae’n cael ei 
ddefnyddio 

Sail ar gyfer 
prosesu data 
(e.e. cydsyniad, 
rhwymedigaeth 
gyfreithiol ac ati) 

Pwy sy’n cadw’r 
data, a phwy all 
gael mynediad 
ato? 

Pa fesurau 
diogelwch 
sydd ar 
waith? 

Am ba hyd y caiff y data 
ei gadw? 

Geidiaid/Sgowtiaid 
lleol – oedolion 

sy’n arwain 
-enwau 
- cyfeiriadau e-bost  
-rhifau ffôn 
-cyfeiriadau 

Oedolion sy'n arwain Cymorth bugeiliol 
rheolaidd  
 
Trefnu 
gweithgareddau / 
digwyddiadau 
penodol  

 

Buddiant 
cyfreithiol 

Clerigion / unigolyn 
sy’n ymwneud â 
rhedeg y 
gweithgaredd  
 

 

- Taenlen ar 

gyfrifiadur. 
 

 

Nes bydd yr Arweinydd 
yn symud ymlaen.  

Busnesau lleol 
-enwau 
-cyfeiriadau e-bost  
-rhifau ffôn 
-cyfeiriadau 

Cyswllt penodol ag 
oedolion  

Cymorth bugeiliol 
rheolaidd  
 
Trefnu 
gweithgareddau/ 
digwyddiadau 
penodol  
 

Buddiant 
cyfreithiol os yw’n 
ymwneud â’r 
eglwys, neu 
gydsyniad fel 
arall 

Clerigion / unigolyn 
sy’n ymwneud â 
rhedeg y 
gweithgaredd  
 

- Taenlen ar 
gyfrifiadur. 
 
 

Nes bydd yr unigolyn 
cyswllt yn symud ymlaen.  

Llyfr Damweiniau’r 
Eglwys 

-enwau 
-manylion cyswllt  
-manylion damwain 
/ digwyddiadau a fu 
bron â bod yn 
ddamwain – camau 
a gymerwyd 
 

Y rhai a fu’n rhan o’r 
ddamwain/digwyddiad 
a fu bron â bod yn 
ddamwain neu 
dystion  

Cydymffurfio â’r 
gyfraith  
 
Gwneud 
newidiadau 
angenrheidiol i 
osgoi damwain 
arall  

Rhwymedigaeth 
gyfreithiol 

Hygyrch i 
glerigion/wardeiniaid   
 
Swyddog iechyd a 
diogelwch  

- mewn festri 
wedi ei chloi yn 
yr eglwys. 

3 blynedd ar ôl y 
ddamwain a gofnodwyd 
ddiwethaf  

Gwiriadau DBS 
-Enw 
 -Llythyr gan y 
Dalaith yn nodi bod 
y gwiriad wedi pasio 
-Cyfeirnod 
 

Yr Eglwys yng 
Nghymru 
 
 
 
 
 

Profi fod gan yr 
unigolyn wiriad 
DBS gyda’r 
Eglwys yng 
Nghymru 
 
 

Rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
 
 
 
 

Clerigion 
 
 
 
 
 
 

Cwpwrdd ffeilio  
 
 
 
 
 
 

Nes bydd y gwiriad DBS 
wedi ei adnewyddu neu y 
bydd yr unigolyn yn 
gadael 
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Disgrifiad Gan bwy mae’r data 
yn cael ei gasglu? 

Pam mae’r data 
yn cael ei gadw, 
ac ar gyfer beth 
mae’n cael ei 
ddefnyddio 

Sail ar gyfer 
prosesu data 
(e.e. cydsyniad, 
rhwymedigaeth 
gyfreithiol ac ati) 

Pwy sy’n cadw’r 
data, a phwy all 
gael mynediad 
ato? 

Pa fesurau 
diogelwch 
sydd ar 
waith? 

Am ba hyd y caiff y data 
ei gadw? 

 
Pryderon Diogelu 

-enwau 
-nodyn a dyddiad 
unrhyw bryder a 
allai fod angen 
camau gweithredu/ 
adrodd yn y dyfodol 
-manylion am 
bryderon/ 
datgeliadau sydd 
angen sylw ar 
unwaith 
-Camau a 
gymerwyd 
 

 
 
Yr unigolyn sydd wedi 
nodi pryder 
 
 
 
 

 
Gallu 
trosglwyddo 
gwybodaeth i’r 
awdurdod 
diogelu priodol  
 
Dangos cynnydd 
yn y pryder  
 
 
 
 

 
 
 
 
Rhwymedigaeth 
gyfreithlon 
 

 
Swyddog diogelu 
 
Yr unigolyn sydd 
wedi nodi pryder 
 
 
 
 

 
Cwpwrdd ffeilio  
 
 
 
 

 
Nes bydd ei angen  

Y rhai sy’n 
hyfforddi ar 

gyfer 
gweinidogaeth 

benodol 
 
 

Padarn Sant, yr 
Esgobaeth, yr 
unigolyn dan sylw  

 Gweithgaredd 
cyfreithlon 

   



 

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD DATA 
 

ENW’R ARDAL GENHADAETH:  
 
1. Eich data personol – beth ydyw? 
Mae data personol yn ymwneud ag unigolyn byw y gellir ei adnabod o'r data hwnnw. Gall yr 
adnabod ddigwydd drwy'r wybodaeth yn unig neu ar y cyd ag unrhyw wybodaeth arall ym 
meddiant y rheolwr data neu sy'n debyg o ddod i’w feddiant. Mae prosesu data personol yn 
cael ei lywodraethu gan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (y "GDPR"). 
 

2. Pwy ydym ni?  
Cynhadledd Ardal Genhadaeth ………………………………………………… yw’r rheolydd data 
(manylion cysylltu isod).  Mae hyn yn golygu mai hi sy’n penderfynu sut mae eich data 
personol yn cael ei brosesu ac ar gyfer pa ddiben. 
 

3. Sut rydym yn prosesu eich data personol? 
Mae Cynhadledd Ardal Genhadaeth ……………………………………. yn cydymffurfio â’i 
rhwymedigaethau dan y “GDPR” drwy gadw data personol yn gyfredol; drwy ei storio a'i 
ddinistrio'n ddiogel; drwy beidio â chasglu na chadw gormod o ddata; drwy ddiogelu data 
personol rhag cael ei golli, ei gamddefnyddio, mynediad a datgelu heb awdurdod a thrwy 
sicrhau bod mesurau technegol priodol ar waith i ddiogelu data personol. 
 

Rydym yn defnyddio eich data personol ar gyfer y dibenion a ganlyn: - 

• Ein galluogi ni i ddarparu gwasanaeth gwirfoddol er budd y cyhoedd mewn ardal 
ddaearyddol benodol fel y nodir yn ein cyfansoddiad; 

• Gweinyddu cofnodion aelodaeth; 

• Codi arian a hyrwyddo buddiannau’r elusen;  

• Rheoli ein cyflogeion a’n gwirfoddolwyr;  

• Cynnal ein cyfrifon a'n cofnodion ein hunain (gan gynnwys prosesu ceisiadau 
cymorth rhodd); 

• Rhoi gwybod i chi am newyddion, digwyddiadau, gweithgareddau a gwasanaethau 
yn yr Ardal Genhadaeth 

• Rhannu eich manylion cyswllt gyda swyddfa’r Esgobaeth fel y gallan nhw roi gwybod 
i chi am newyddion yn yr esgobaeth a digwyddiadau, gweithgareddau a 
gwasanaethau a fydd yn digwydd yn yr esgobaeth ac a allai fod o ddiddordeb i chi. 

 

4. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol? 

• Cydsyniad eglur gwrthrych y data fel y gallwn roi gwybod i chi am newyddion, 
digwyddiadau, gweithgareddau a gwasanaethau a phrosesu eich cyfraniadau rhodd 
cymorth a rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau esgobaethol. 
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• Mae angen prosesu data i gynnal rhwymedigaethau dan gyfraith cyflogaeth, nawdd 
cymdeithasol neu ddiogelwch cymdeithasol, neu drefniant ar y cyd; 

• Cynhelir y gwaith prosesu gan gorff nid-er-elw sydd â nod gwleidyddol, athronyddol, 
crefyddol neu undeb llafur, cyn belled â bod: - 
o y prosesu’n ymwneud yn unig ag aelodau neu gyn-aelodau (neu’r rhai sydd â 

chyswllt rheolaidd ag ef mewn cysylltiad â’r dibenion hynny); ac  
o nad yw’n cael ei ddatgelu i drydydd parti heb gydsyniad.  

 

5. Rhannu eich data personol 
Bydd eich data personol yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol a dim ond gydag aelodau eraill yr 
eglwys y bydd yn cael ei rannu er mwyn cyflawni gwasanaeth i aelodau eraill yr eglwys neu 
at ddibenion sy'n gysylltiedig â'r eglwys. Dim ond gyda'ch caniatâd chi y byddwn ni'n rhannu 
eich data gyda thrydydd parti y tu allan i'r plwyf. 
 

6. Am ba hyd ydyn ni’n cadw eich data personol1? 
Rydym yn cadw data yn unol â'r canllawiau a nodir yn y canllaw "Ei gadw ynteu ei roi yn y 
bin: Gofalu am Eich Cofnodion Plwyf" sydd ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru [gweler 
y troednodyn ar gyfer y ddolen]. 
 

Yn benodol, rydym yn cadw data rhôl yr etholwyr tra mae’n gyfredol; datganiadau cymorth 
rhodd a gwaith papur cysylltiedig am hyd at 6 mlynedd ar ôl y flwyddyn galendr maen nhw’n 
ymwneud â nhw; a chofrestrau plwyf (bedyddiadau, priodasau, angladdau) yn barhaol. 
 

7. Eich hawliau a’ch data personol 
Oni bai bod eithriad o dan y GDPR, mae gennych chi’r hawliau a ganlyn mewn perthynas 
â’ch data personol: - 

• Yr hawl i ofyn am gopi o’ch data personol sydd gan Ardal 
Genhadaeth...................................................... amdanoch chi;  

• Yr hawl i ofyn bod Ardal Genhadaeth ................................................... yn cywiro 
unrhyw ddata personol y gwelir nad yw’n gywir neu nad yw’n gyfredol;   

• Yr hawl i ofyn bod eich data personol yn cael ei ddileu pan nad oes angen i Ardal 
Genhadaeth .................................................... gadw data o’r fath mwyach; 

• Yr hawl i dynnu eich cydsyniad yn ôl ar gyfer prosesu’r data unrhyw dro 

• Yr hawl i ofyn i'r rheolwr data ddarparu data personol i wrthrych y data, a lle bo'n 
bosibl, trosglwyddo'r data hwnnw'n uniongyrchol i reolwr data arall (a elwir yn hawl 
i gludo data), (lle bo'n berthnasol) [Dim ond yn berthnasol pan fydd y prosesu’n 
seiliedig ar gydsyniad neu sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract gyda 
gwrthrych y data ac yn y naill achos neu'r llall mae rheolwr y data yn prosesu'r data 
drwy gyfrwng awtomatig]. 

• Yr hawl, lle mae anghydfod mewn perthynas â chywirdeb neu brosesu eich data 
personol, i ofyn am bennu cyfyngiad ar brosesu pellach; 

• Yr hawl i wrthwynebu prosesu data personol, (lle bo'n berthnasol) [Dim ond yn 
gymwys pan fydd prosesu yn seiliedig ar fuddiannau cyfreithlon (neu gyflawni tasg 
er budd y cyhoedd/arfer awdurdod swyddogol); marchnata uniongyrchol a phrosesu 
at ddibenion ymchwil gwyddonol/hanesyddol ac ystadegau] 

• Yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. 

                                                           
1 Ceir manylion am gyfnodau cad war hyn obryd yn y Canllaw Rheoli Cofnodion ar wefan yr Eglwys yng 

Nghymru yn: - www.churchinwales.org.uk  

http://www.churchinwales.org.uk/


8. Prosesu ymhellach 

Os byddwn yn dymuno defnyddio eich data personol at ddiben newydd, nad yw'n cael ei gynnwys yn 

yr Hysbysiad Diogelu Data hwn, yna byddwn yn rhoi hysbysiad newydd i chi sy'n egluro'r defnydd 

newydd hwn cyn dechrau prosesu a nodi'r dibenion perthnasol a'r amodau prosesu. Lle bynnag a 

phryd bynnag  y bo angen, byddwn yn ceisio eich caniatâd ymlaen llaw ar gyfer y gwaith prosesu 

newydd. 

 

9. Manylion Cyswllt 

 

I arfer pob hawl berthnasol, ymholiadau neu gwynion, yn y lle cyntaf cysylltwch â Gweinyddwr yr 

Ardal Genhadaeth/Arweinydd yr Ardal Genhadaeth yn [rhowch y manylion cyswllt].  

 

Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 0303 123 1113 neu drwy e-bost: 

https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ neu yn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe 

House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire. SK9 5AF. 

 

 

Cynhyrchwyd llawer o'r cynnwys a'r wybodaeth sydd yn y ddogfen hon gan Gyngor yr Archesgob yn Eglwys Loegr, a 

chyda'u cytundeb, fe’u defnyddiwyd gan yr Eglwys yng Nghymru. 

  

https://ico.org.uk/global/contact-us/email/
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[ENW’R EGLWYS NEU LOGO] 

FFURFLEN GYDSYNIO 

Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau bod gyda ni, a byddem wrth ein bodd yn aros mewn 

cysylltiad â chi. Os hoffech gael gwybod am ddigwyddiadau yn y dyfodol a newyddion 

eglwysig arall, ticiwch y blwch isod a rhowch eich manylion cyswllt i ni. 

 

Enw  _____________________________________________________ 

Cyfeiriad e-bost: ________________________________________________ 

Os byddwch chi’n rhoi tic yn y blwch, fe wnawn ni eich ychwanegu at ein rhestr bostio. 

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw dro, drwy gysylltu â ni drwy (info@.............................., 

neu  00000 000000). 

 

Mae Eglwys …………………………………….yn Ardal Genhadaeth ……………………………………………….. 

Elusen Gofrestredig, rhif ……………………………… 

 

  

mailto:info@stagschurc.org.uk
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ENW’R ARDAL GENHADAETH: 

FFURFLEN GYDSYNIO 

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni, ac rydym eisiau cyfathrebu ag aelodau'r eglwys mewn modd 
lle maen nhw’n rhoi eu caniatâd, ac sy'n unol â chyfraith y Deyrnas Unedig ar ddiogelu data. 
Oherwydd newid yn neddf y Deyrnas Unedig, mae arnom angen eich caniatâd yn awr i gysylltu â chi. 
Llenwch y manylion cyswllt rydych eisiau i ni eu defnyddio i gyfathrebu â chi: 

Enw  ____________________________________________________ 

Cyfeiriad: ________________________________________________ 

      ________________________________________________ 

Cyfeiriad e-bost:  __________________________________________ 

Rhif ffôn: ________________________________________________ 

Drwy lofnodi’r ffurflen hon rydych chi’n cadarnhau eich bod chi’n cydsynio i Ardal Genhadaeth 
…………………….. gadw a phrosesu eich data personol at y dibenion a ganlyn (ticiwch y blychau lle’r 
ydych chi’n cydsynio):- 

Rwy’n cydsynio y caiff yr eglwys gysylltu â mi drwy’r  post    ffôn neu e-bost. 

☐  Rhoi gwybod i mi am newyddion, digwyddiadau, gweithgareddau a gwasanaethau yn Eglwys 
Sant …………………….. (sylwch y gallwch ddad-danysgrifio o fwletin yr eglwys ar unrhyw adeg); 

☐  Rhoi gwybod i mi am newyddion, digwyddiadau, gweithgareddau a gwasanaethau yn yr Ardal 
Genhadaeth.   

☐  Cynnwys fy manylion yng ‘Nghyfeiriadur yr Eglwys’ sy’n cael ei ddosbarthu i Aelodau’r Eglwys. 

☐  Cynnwys fy manylion yng ‘Nghyfeiriadur yr Ardal Genhadaeth’, sy’n cael ei ddosbarthu i Aelodau’r 
Eglwys. 

☐  Rhannu fy manylion cyswllt ag Esgobaeth Llanelwy, fel bod modd rhoi gwybod i mi am newyddion, 
digwyddiadau, gweithgareddau a gwasanaethau a fydd yn digwydd yn yr esgobaeth ac sy’n 
uniongyrchol berthnasol i’r rôl rydw i’n ymgymryd â hi; 

Llofnod:  ______________________________ Dyddiad: _____________________________ 

Gallwch roi caniatâd i'r holl ddibenion; un o'r dibenion neu unrhyw un o'r dibenion. Pan na fyddwch yn rhoi caniatâd, ni 
fyddwn yn gallu defnyddio eich data personol; (felly, er enghraifft, mae’n bosibl na fyddwn yn gallu rhoi gwybod i chi am 
y gwasanaethau a'r digwyddiadau sydd ar ddod); ac eithrio mewn rhai sefyllfaoedd cyfyngedig, fel lle bo angen gwneud 
hynny yn ôl y gyfraith neu i amddiffyn aelodau'r cyhoedd rhag niwed difrifol. Cewch ragor o wybodaeth am sut rydym yn 
defnyddio eich data yn ein "Hysbysiad Preifatrwydd", sydd ar gael ar ein gwefan neu gan Weinyddwr yr Ardal 
Genhadaeth. 

Gallwch dynnu eich cydsyniad yn ôl neu ei newid unrhyw dro drwy gysylltu â Gweinyddwr/Arweinydd yr Ardal 
Genhadaeth. Sylwch y bydd holl waith prosesu eich data personol yn dod i ben unwaith y byddwch chi wedi tynnu’r 
cydsyniad yn ôl, oni bai fod y gyfraith yn gwneud hynny’n ofynnol, ond ni fydd hyn yn effeithio ar ddata personol sydd 
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wedi cael ei brosesu’n barod cyn hynny.           Mae Ardal Genhadaeth ……………………………….. yn Elusen 
Gofrestredig, Rhif ……………………………………. 

 

Ei gadw ynteu ei roi yn y bin? Gofalu 
am gofnodion eich plwyf neu eich 
deoniaeth 

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-

body/publications/downloads/keep-or-bin/  

https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/publications/downloads/keep-or-bin/
https://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/publications/downloads/keep-or-bin/

