
 

FFURFLEN GAIS AM SWYDD 

Trwydded yrru gyfredol? 

A oes unrhyw gyfyngiadau sy’n eich atal rhag cael eich cyflogi yn y Deyrnas Unedig (DU)? 

Addysg 

 
 

 
 
 

Rhif Cyf.       

Swydd yr ymgeisir amdani              

     

Teitl    Enw(au) cyntaf      Cyfenw             

  

Cyfeiriad              

         Cod post      

Rhif Yswiriant Gwladol              

Rhif ffôn:   Llinell dir      Gwaith   Symudol     

E-bost:                

 

 

Oes [     ] Nac oes [     ]    Grwpiau: Dyddiad dod i ben      

Manylion unrhyw arnodiadau           

              

 

 

Oes [    ]  Nac oes [    ]     (os ‘Oes’, nodwch y manylion)    

               

 

 

Ysgolion/Colegau/Prifysgolion Cymwysterau/Graddau Blwyddyn 

   

   

   

   

   

Hyfforddiant arall   

   

   

Preifat a chyfrinachol 



 

Hanes cyflogaeth: (ewch ati i lenwi’r adran hon yn llawn a defnyddio tudalen ar wahân os oes angen) 

O:    Hyd at:   Enw:        

Cyfeiriad:             

       Ffôn:         

Teitl swydd:      Cyflog/tâl:       

Dyletswyddau:             

               

Rheswm dros adael:            

               

               

O:    Hyd at:   Enw:        

Cyfeiriad:             

       Ffôn:         

Teitl swydd:      Cyflog/tâl:       

Dyletswyddau:             

               

Rheswm dros adael:            

               

               

O:    Hyd at:   Enw:        

Cyfeiriad:             

       Ffôn:         

Teitl swydd:      Cyflog/tâl:       

Dyletswyddau:             

               

Rheswm dros adael:            

               

               

O:    Hyd at:   Enw:        

Cyfeiriad:             

       Ffôn:         

Teitl swydd:      Cyflog/tâl:       

Dyletswyddau:             

               

Rheswm dros adael:            

               

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aelodaeth gyfredol o gyrff proffesiynol  

Rhif Cofrestredig Proffesiynol (lle bo’n berthnasol) 

Cyflogaeth arall 

Hamdden 

Geirdaon: 

 

 

 

Nodwch unrhyw gyrff proffesiynol yr ydych chi’n rhan ohonynt neu wedi’ch cofrestru â nhw. 

              

               

 

 

Rhif Cofrestru/PIN (Nyrsio);           

Rhif Cofrestru/PIN (Gofal Cymdeithasol Cymru):          

Rhif Tystysgrif Cyngor Meddygol Cyffredinol (Meddygon):        

 

 

Nodwch yma unrhyw gyflogaeth arall y byddech chi’n parhau ag ef pe baech yn llwyddo i gael y swydd hon 

              

               

 

 

Nodwch yma eich diddordebau hamdden, chwaraeon a hobïau, difyrion eraill ac ati. 

              

               

 

 

Nodwch yma enwau a chyfeiriadau dau berson y gallwn ni geisio geirdaon ar gymeriad a phrofiad gwaith ganddynt (cofiwch 

gynnwys eich cyflogwr mwyaf diweddar) 

ENW 1 

Safle: 

ENW 2 

Safle: 

Cyfeiriad:                                                                                         Cyfeiriad:                                                                                         

  

  

  

Cod post: Cod post: 

Ffôn: Ffôn: 

E-bost: E-bost: 

Allwn ni gysylltu â’r uchod cyn y cyfweliad?  

Allwch [    ] Na allwch [   ] 

Allwn ni gysylltu â’r uchod cyn y cyfweliad?  

Allwch [    ] Na allwch [   ] 

 



 

Sylwadau cyffredinol 

 

 

 

Nodwch yma eich rhesymau dros wneud y cais hwn, eich prif gyflawniadau hyd yma a'r cryfderau y byddech yn 
eu cyflwyno i'r swydd hon. Yn benodol, nodwch sut mae eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch profiadau yn bodloni 
gofynion y rôl hon (fel y'u crynhoir yn y fanyleb person). 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               



 

Rhybuddion, Adsefydlu a chofnodion troseddol 
 

Oherwydd natur y gwaith yr ydych chi’n gwneud cais amdano, mae'r swydd hon wedi'i heithrio o ddarpariaethau Adran 4(2) o 

Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, yn rhinwedd y Gorchymyn Esemptiadau 1975 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn 

Esemptiadau (Diwygio) 1986, sy'n golygu bod yn rhaid datgelu euogfarnau sydd wedi’u disbyddu (spent) o dan delerau Deddf 

Adsefydlu Troseddwyr 1974, a byddant yn cael eu hystyried wrth benderfynu a ddylid penodi. Bydd unrhyw wybodaeth yn gwbl 

gyfrinachol a dim ond mewn perthynas â'r cais hwn y bydd yn cael ei hystyried. 

Yn ogystal, mae'n ofynnol i chi gael gwiriad Datgelu a Gwahardd/darparu Cofnod Cynllun PVG neu Ddiweddariad Cofnod. 

Bydd unrhyw ddatgeliad a wneir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd/Disclosure Scotland yn parhau i fod yn gwbl 

gyfrinachol. 

Ydych chi erioed wedi eich euogfarnu mewn Llys Barn a/neu wedi’ch rhybuddio mewn perthynas ag unrhyw drosedd? 

Do [   ]  Naddo [   ] 

Os ydych chi, nodwch y manylion. 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

 



 

Gofynion arbennig (sector gofal) 

Datganiad (Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn llofnodi’r cais hwn) 

 

 

 

Gan fod y swydd hon yn cynnwys gofalu am blant a/neu oedolion sy’n agored i niwed, mae penodiadau yn dibynnu ar 

y ffactorau canlynol: 

1. Eich caniatâd ysgrifenedig i geisio tystysgrif Datgelu a Gwahardd gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd/Disclosure 

Scotland neu gorff ymbarél cymeradwy neu ddarparu Cofnod Cynllun PVG/Diweddariad Cofnod. 

2. Bod datgeliad o'r fath yn dderbyniol i ni. 

3. Prawf o bwy ydych chi – tystysgrif geni neu briodas (lle bo'n briodol) a phasbort (os yw ar gael) 

4. Dau eirda ysgrifenedig boddhaol 

5. Eich bod yn darparu llun ohonoch chi eich hun i'w gadw yn eich cofnodion 

6. Tystiolaeth o addasrwydd corfforol neu feddyliol ar gyfer eich gwaith. 

 

 

1. Rwy'n cadarnhau bod yr wybodaeth uchod yn gyflawn ac yn gywir ac y bydd unrhyw wybodaeth anwir neu 

gamarweiniol yn rhoi'r hawl i'm cyflogwr derfynu unrhyw gontract cyflogaeth a gynigir. 

2. Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom ac os bydd gofyn i ni gysylltu â'ch meddyg gyda'r bwriad o gael adroddiad 

meddygol, mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni roi gwybod i chi am ein bwriad a chael eich caniatâd cyn 

cysylltu â'ch meddyg. Rwy'n cytuno bod y sefydliad yn cadw'r hawl i'w gwneud yn ofynnol i mi gael archwiliad 

meddygol. Yn ogystal, cytunaf y bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chadw mewn ffeil personél yn ystod fy 

nghyflogaeth ac am hyd at chwe blynedd wedi hynny ac rwy’n deall y bydd gwybodaeth yn cael ei phrosesu yn unol 

â'r Ddeddf Diogelu Data. 

3. Cytunaf y gellir cysylltu â'm cyflogwyr blaenorol am eirdaon. Rwyf hefyd yn cytuno, pe bawn yn llwyddiannus, y 

byddaf yn gwneud cais i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd/Disclosure Scotland am Dystysgrif Datgelu a 

Gwahardd/Cofnod Cynllun PVG neu Ddiweddariad Cofnod PVG. Os byddaf yn methu â gwneud hynny, neu os na 

fydd y datgeliad neu'r geirda'n foddhaol, rwy'n deall y gellir tynnu unrhyw gynnig o gyflogaeth yn ôl, neu derfynu fy 

nghyflogaeth. 

 

Llofnod:                                                                                                           Dyddiad:                                                    

    

  

Rhaid i bob sefydliad sy'n defnyddio'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a/neu Disclosure Scotland i asesu 
addasrwydd ymgeiswyr am swyddi o ymddiriedaeth ac sy'n derbyn gwybodaeth datgelu gydymffurfio yn llawn 
â'r Cod Ymarfer perthnasol. Ymhlith pethau eraill, mae hyn yn gofyn fod ganddynt bolisi ysgrifenedig ar 
recriwtio cyn-droseddwyr. Rhaid rhoi’r polisi hwn i bob ymgeisydd ar gyfer swyddi lle gofynnir am ddatgeliad. 
Mae'r Cod hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau o'r fath, wrth fodloni’r gofyniad hwn, gynnwys 
datganiad polisi enghreifftiol ar recriwtio cyn-droseddwyr â cheisiadau statudol am Ffurflen AP2 (H) 



 

Datganiad polisi ar recriwtio cyn-droseddwyr 
 

 

1. Fel sefydliad sy'n defnyddio'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd/Disclosure Scotland i asesu 
addasrwydd ymgeisydd ar gyfer swyddi o ymddiriedaeth, mae'r cwmni'n cydymffurfio'n llawn â'r Cod 
Ymarfer perthnasol (mae copi ohono ar gael ar gais) ac mae'n ymrwymo i drin pob ymgeisydd am 
pob swydd yn deg. Ni fydd y cwmni'n gwahaniaethu'n annheg yn erbyn unrhyw un sy'n destun 
datgeliad ar sail collfarn neu wybodaeth arall a ddatgelir.  

2. Rydym ni’n hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb yn weithredol ac rydym ni’n dewis yr holl ymgeiswyr i'w 

cyfweld ar sail eu doniau, eu sgiliau, eu cymwysterau a’u profiad. Rydym ni’n croesawu ceisiadau gan 

ystod eang o ymgeiswyr, gan gynnwys y rhai sydd â chofnodion troseddol.  

3. Ni ofynnir am ddatgeliad oni bai ei fod yn ofynnol yn gyfreithiol neu ar ôl i asesiad risg trylwyr 
ddangos bod un yn gymesur ac yn berthnasol i'r swydd dan sylw. Lle bydd angen i ymgeisydd 
llwyddiannus fod yn destun datgeliad, bydd pob ymgeisydd yn ymwybodol o hyn ar bob cam o'r 
broses recriwtio. 

4. Pan fydd datgeliad yn rhan o'r broses recriwtio, rydym ni’n annog pob ymgeisydd a gaiff ei wahodd i 
gyfweliad i ddarparu manylion ei gofnod troseddol yn gynnar yn y broses ymgeisio.  

5. Oni bai bod natur y swydd yn caniatáu i'r cwmni ofyn cwestiynau am holl gofnod troseddol ymgeisydd, 
dim ond am euogfarnau "heb eu disbyddu", fel y'u diffinnir yn y ddeddfwriaeth Ailsefydlu Troseddwyr, y 
byddwn ni’n gofyn amdanynt.  

6. Rydym ni’n sicrhau bod pawb yn y cwmni sy'n ymwneud â'r broses recriwtio wedi cael eu hyfforddi'n 

briodol i nodi ac asesu perthnasedd ac amgylchiadau troseddau. Rydym ni hefyd yn sicrhau eu bod wedi 
derbyn arweiniad a hyfforddiant priodol yn y ddeddfwriaeth berthnasol sy'n ymwneud â chyflogi cyn-

droseddwyr.  

7. Mewn cyfweliad, neu mewn trafodaeth ar wahân, rydym ni’n sicrhau bod trafodaeth agored a phwyllog 

yn digwydd ar bwnc unrhyw droseddau neu fater arall a allai fod yn berthnasol i'r swydd. Gallai methu â 

datgelu gwybodaeth sy'n berthnasol i'r swydd arwain at dynnu cynnig yn ôl neu derfynu cyflogaeth.  

8. Rydym ni’n ymrwymo i drafod unrhyw fater a ddatgelir mewn datgeliad gyda'r person sy'n ceisio am y 
swydd cyn tynnu cynnig amodol yn ôl neu derfynu cyflogaeth.  

9. Ni fydd cael cofnod troseddol o reidrwydd yn gwahardd ymgeisydd rhag gweithio i ni. Bydd hyn yn 
dibynnu ar natur y swydd ac amgylchiadau a chefndir y troseddau. 

 

 

 

 

 

 



 
 

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD AR GYFER YMGEISWYR SWYDD GRŴP GOFAL TREHERNE 
 
Yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), rydym ni wedi gweithredu'r hysbysiad preifatrwydd hwn 
i'ch hysbysu chi, fel darpar weithwyr ein cwmni, o'r mathau o ddata rydym yn eu prosesu amdanoch chi. Rydym ni 
hefyd yn cynnwys o fewn yr hysbysiad hwn y rhesymau dros brosesu eich data, y sail gyfreithlon sy'n caniatáu i ni 
ei brosesu, pa mor hir yr ydym ni’n cadw eich data a'ch hawliau ynghylch eich data. 
 
A) Egwyddorion Diogelu Data 
O dan GDPR, mae’n rhaid prosesu data personol rydym ni’n ei gaffael a’i gadw yn unol â set o egwyddorion 
craidd. 
 
Yn unol â’r egwyddorion hyn, byddwn ni’n sicrhau:  

a) Bod prosesu yn deg, yn gyfreithlon ac yn dryloyw 
b) Caiff data ei gasglu at ddibenion penodol, pendant a chyfreithlon 
c) Bod y data a gesglir yn ddigonol, yn berthnasol and yn gyfyngedig i’r hyn sy’n angenrheidiol ar gyfer 

prosesu  
d) Bod data yn gywir ac yn gyfredol. Bydd data sy’n cael ei ganfod i fod yn anghywir yn cael ei gywiro neu ei 

ddileu heb oedi 
e) Na chaiff data ei gadw’n hirach na sydd ei angen at ei ddiben penodol.  
f) Caiff data ei brosesu mewn ffordd sy’n sicrhau diogelwch priodol data personol gan gynnwys diogelwch 

rhag prosesu anawdurdodedig neu anghyfreithlon, colled ddamweiniol, dinistr neu ddifrod gan ddefnyddio 
mesurau technegol neu sefydliadol priodol 

g) Ein bod yn cydymffurfio â’r gweithdrefnau GDPR perthnasol ar gyfer trosglwyddo data personol yn 
rhyngwladol  

 
B) Math o Ddata a Gedwir  
Rydym ni’n cadw sawl categori o ddata personol ar ein darpar weithwyr er mwyn cynnal prosesau effeithiol ac 
effeithlon. Rydym ni’n cadw'r data hwn mewn ffeiliau recriwtio sy'n ymwneud â phob swydd wag ac rydym ni hefyd 
yn cadw'r data yn ein systemau cyfrifiadurol, er enghraifft, logiau recriwtio.  
 
Yn benodol, rydym ni’n cadw’r mathau canlynol o ddata: 

a) Manylion personol fel enw, cyfeiriad, rhifau ffôn 
b) Enw a manylion cyswllt eich perthynas agosaf 
c) Eich llun 
d) Eich rhyw, statws priodasol, gwybodaeth am unrhyw anabledd sydd gennych chi neu wybodaeth feddygol 

arall 
e) Dogfennaeth hawl i weithio 
f) Gwybodaeth am eich hil a'ch crefydd at ddibenion cydraddoldeb 
g) Gwybodaeth a gesglir drwy'r broses recriwtio fel yr wybodaeth a nodwyd mewn CV neu mewn llythyr i 

gyd-fynd â’r CV 
h) Geirdaon gan gyn-weithwyr 
i) Hanes eich addysg a chyflogaeth ac ati 
j) Trwydded yrru 
k) Euogfarnau troseddol 

 
C) Casglu eich Data  
 
Rydych chi’n darparu sawl darn o ddata i ni yn uniongyrchol yn ystod y cyfnod recriwtio ac wedi hynny ar ôl 
dechrau yn eich swydd. Mewn rhai achosion, byddwn ni’n casglu data amdanoch chi gan drydydd partïon, megis 
asiantaethau cyflogaeth, cyn-gyflogwyr wrth gasglu geirdaon. Cedwir data personol mewn ffeiliau neu o fewn 
systemau Adnoddau Dynol a TG y Cwmni. 
 
D) Sail gyfreithlon ar gyfer Prosesu  
Mae’r gyfraith ar ddiogelu data yn caniatáu i ni brosesu eich data am resymau penodol yn unig. Mae’r wybodaeth 
isod yn categoreiddio sut ydym ni’n prosesu data a’r sail gyfreithiol rydym ni’n dibynnu arni. 

Gweithgarwch lle mae angen eich data    Sail gyfreithlon  

Cynnal gwiriadau mewn perthynas â’ch hawl i weithio yn y DU Rhwymedigaeth gyfreithiol  

Gwneud addasiadau rhesymol ar gyfer gweithwyr anabl Rhwymedigaeth gyfreithiol 

Gwneud penderfyniadau recriwtio mewn perthynas â chyflogaeth   
gychwynnol a dilynol e.e. dyrchafiad 

   Ein buddiannau cyfreithlon  



 
 

 
E) Categorïau Arbennig o Ddata 
Mae categorïau arbennig o ddata yn ymwneud â’ch:  
a) Iechyd   b) Hil     c) Cyfeiriadedd rhywiol  
d) Crefydd   e) Tarddiad ethnig   f)  Barn wleidyddol  
g)  Bywyd rhywiol  g) Aelodaeth o Undeb Llafur  h) Data genetig a biometrig.  
 
Rydym ni’n cynnal gweithgareddau prosesu gan ddefnyddio data categorïau arbennig: 

a) At ddibenion monitro cyfle cyfartal  
b) I bennu addasiadau rhesymol 

 
Yn fwyaf cyffredin, byddwn yn prosesu categoriau data arbennig pan mae’r canlynol yn berthnasol;  

a) Rydych chi wedi cael caniatâd penodol i brosesu  
b) Mae’n rhaid i ni brosesu’r data er mwyn cynnal ein rhwymedigaethau cyfreithiol 
c) Mae’n rhaid i ni brosesu’r data am resymau o fudd sylweddol i’r cyhoedd 
d) Rydych chi eisoes wedi gwneud y data yn gyhoeddus. 

 
F) Methu â Darparu Data  
Os nad ydych chi’n darparu data bydd yn golygu na allwn fodloni ein gofynion ar gyfer ffurfio contract cyflogaeth â 
chi. Gall hyn olygu methu â chynnig cyflogaeth i chi neu fethu â gweinyddu buddion contract. 
 
G) Data am Euogfarnau Troseddol  
Dim ond pan mae'n briodol o ystyried natur eich rôl a lle mae'r gyfraith yn ein caniatáu y byddwn yn casglu data 
am euogfarnau troseddol. Bydd y data hwn fel arfer yn cael ei gasglu yn ystod y cam recriwtio, ond gellir ei gasglu 
a'i ddiweddaru hefyd yn ystod eich cyflogaeth. Rydym ni’n defnyddio data am euogfarnau troseddol i bennu eich 
addasrwydd neu eich addasrwydd parhaus ar gyfer y rôl. Rydym ni’n dibynnu ar y sail gyfreithiol ddilynol ar gyfer 
prosesu'r data hwn. O dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a'i Rheoliadau mae 
gennym rwymedigaeth gyfreithiol bod pob gweithiwr yn cael gwiriadau DBS rheolaidd. 
 
H) Gyda Phwy yr Ydym ni’n Rhannu eich Data 
Bydd gan weithwyr o fewn ein cwmni sy'n gyfrifol am recriwtio fynediad i'ch data sy'n berthnasol i'w swyddogaeth. 
Mae'r holl weithwyr sydd â chyfrifoldeb o'r fath wedi cael eu hyfforddi i sicrhau bod data'n cael ei brosesu yn unol 
â GDPR. 
 
Rhennir data gyda thrydydd partïon am y rhesymau canlynol: ar gyfer gweinyddu'r gyflogres (payroll) a chyda'n 
hymgynghorwyr cyfraith cyflogaeth ar gyfer unrhyw faterion/ymholiadau sy'n ymwneud â chyfraith cyflogaeth. 
Gallwn hefyd rannu eich data â thrydydd partïon fel rhan o werthu neu ailstrwythuro'r Cwmni, neu am resymau 
eraill i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol arnom. 
 
Mae gennym ni gytundeb prosesu data ar waith gyda thrydydd partïon o'r fath i sicrhau nad yw data yn cael ei 
gyfaddawdu. Rhaid i drydydd partïon weithredu mesurau technegol a threfniadol priodol i sicrhau diogelwch eich 
data. 
  
Nid ydym yn rhannu eich data â chyrff y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd. 
 
I) Diogelu eich Data  
Rydym ni’n ymwybodol o’r gofyniad i sicrhau bod eich data yn ddiogel rhag colled neu ddatgeliad damweiniol, 
difrod a chamdriniaeth. Rydym ni wedi gweithredu prosesau i ddiogelu rhag hyn.  
 
J) Cyfnodau Cadw  
Dim ond cyhyd ag y mae ei angen arnom y byddwn yn cadw eich data. Os nad yw eich cais yn llwyddiannus a 
chyda'ch caniatâd, byddwn yn cadw eich data ar ffeil ar gyfer swyddi gwag yn y dyfodol am chwe blynedd. Ar 
ddiwedd y cyfnod hwn byddwn yn dileu neu'n dinistrio eich data oni bai eich bod eisoes wedi tynnu eich caniatâd 
yn ôl. Os felly, caiff ei ddileu neu ei ddinistrio ar ôl i chi dynnu eich caniatâd yn ôl. Os yw'ch cais yn llwyddiannus, 

Gwneud penderfyniadau am gyflog a buddion eraill Ein buddiannau cyfreithlon 

Gwneud penderfyniadau am eich buddion contract Ein buddiannau cyfreithlon 

Asesu anghenion hyfforddi  Ein buddiannau cyfreithlon 

Ymdrin â honiadau cyfreithiol yn ein herbyn  Ein buddiannau cyfreithlon 

Atal twyll  Ein buddiannau cyfreithlon 



 
 

bydd eich data yn cael ei gadw a'i drosglwyddo i'r systemau a weinyddwn ar gyfer gweithwyr. Mae gennym ni 
rybudd preifatrwydd ar wahân i weithwyr, a fydd yn cael ei ddarparu i chi. 
 
 
K) Penderfyniadau Awtomatig 
Mae penderfyniadau awtomatig yn golygu gwneud penderfyniadau amdanoch chi nad ydynt yn cynnwys unrhyw 
fôd dynol e.e. defnyddio offer ffiltro cyfrifiadurol. Ni chaiff unrhyw benderfyniad ei wneud amdanoch chi ar sail 
penderfyniadau awtomatig yn unig (lle caiff penderfyniad ei wneud amdanoch chi gan ddefnyddio system 
electronig nad yw’n cynnwys unrhyw fôd dynol) sy’n cael effaith sylweddol arnoch chi. 
 
L) Eich Hawliau  
Mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn perthynas â'r data personol sydd gennym ni amdanoch chi: 

a) Yr hawl i gael gwybod am y data sydd gennym ni amdanoch chi a'r hyn yr ydym yn ei wneud ag ef. 
b) Yr hawl i gael mynediad at y data sydd gennym ni amdanoch chi. 
c) Yr hawl i gywiro unrhyw wallau yn y data sydd gennym ni amdanoch chi, waeth sut y dônt i’r golwg. 
Cyfeirir at hyn hefyd fel 'cywiro'. 
d) Yr hawl i gael data wedi'i ddileu mewn rhai amgylchiadau. Cyfeirir at hyn hefyd fel 'dileu'. 
e) Yr hawl i gyfyngu ar brosesu data. 
f) Yr hawl i drosglwyddo'r data sydd gennym ni i barti arall. Cyfeirir at hyn hefyd fel 'hygludedd'. 
g) Yr hawl i wrthwynebu unrhyw wybodaeth rhag cael ei chynnwys. 
h) Yr hawl i reoleiddio unrhyw benderfyniadau a phroffilio awtomatig o ddata personol. 

 
Yn ogystal â'r hawliau uchod, mae gennych chi hefyd yr hawl anghyfyngedig i dynnu eich caniatâd yn ôl, caniatâd 
yr ydych wedi'i roi yn flaenorol, i ni brosesu eich data ar unrhyw adeg. Mae tynnu'ch caniatâd yn ôl yn golygu y 
byddwn yn rhoi'r gorau i brosesu'r data yr ydych chi wedi rhoi caniatâd i ni ei ddefnyddio’n flaenorol. Ni fydd 
unrhyw ganlyniadau os ydych chi’n dewis gwneud hyn. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, gallwn barhau i 
ddefnyddio'r data lle caniateir hynny drwy gael rheswm dilys dros wneud hynny. 
 
Os hoffech chi arfer unrhyw un o'r hawliau a eglurir uchod, cysylltwch â Patty Morris. 
 
 
M) Gwneud Cwyn 
 
Os ydych chi'n meddwl ein bod wedi gweithredu’n groes i’ch hawliau data, gallwch wneud cwyn gyda'r 
Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn Swyddfa 
Gwybodaeth y Comisiynwr, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF neu drwy ffonio 0303 123 
1113 (cyfradd leol) neu 01625 545 745 
 
 
N) Cydymffurfiaeth Diogelu Data 
Ein Swyddog Diogelu Data yw:  
Tina Osborne 
Rhif Ffôn (01341) 424650  


