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Pwy sy’n prosesu eich gwybodaeth? 

Ysgol Glanrafon yw rheolwr data y wybodaeth bersonol gyflwynir gennych i ni. Golyga hyn 

fod yr ysgol yn penderfynu ar beth, a’r modd y mae unrhyw ddata personol ynglyn â 

disgyblion a’u teuluoedd yn cael eu prosesu. Bydd cynrychiolydd o Gorff Llywodraethol yr 

ysgol yn ymgymryd â dyletswyddau o fod yn reolwr data, a gellir cysylltu â hwy ar 01352 

700384 neu ar postglanrafon@hwbmail.net. 

Paham ein bod yn casglu a defnyddio eich gwybodaeth? 

Mae gan Ysgol Glanrafon yr hawl i gasglu a defnyddio data personol mewn perthynas â 

disgyblion a’u teuluoedd, a gallwn ddderbyn gwybodaeth yn eu cylch o ysgol flaenorol os yw 

hynny’n berthnasol neu gan yr AALl. Byddwn yn casglu a defnyddio data personol er mwyn 

cyfarfod â gofynion cyfreithiol a diddordebau dilys fel eu gosodir allan yng Nghyfraith DDDC 

a’r Deyrnas Unedig, gan gynnwys y rhai mewn perthynas â’r canlynol: 

 Erthygl 6 a 9 o’r DDDC 

 Deddf Addysg 1996 

Yng nghyd destun yr uchod, mae data personol disgyblion a’u teuluoedd yn cael ei gasglu a’i 

ddefnyddio am y rhesymau canlynol: 

 I gefnogi dysgu disgyblion. 

 I fonitro ac adrodd ar ddatblygiad disgybl. 

 I gynnig gofal bugeiliol addas. 

 I asesu ansawdd ein gwasanaeth. 

 I gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth ynglyn â rhannu data. 

 I amddiffyn disgyblion. 

Pa ddata sy’n cael ei gasglu? 

Mae’r math o wybodaeth am ddisgyblion a gesglir,a ddelir ac a rennir gan yr ysgol yn 

cynnwys y canlynol: 

 Gwybodaeth bersonol e.e. enwau, rhifau disgyblion a chyfeiriadau 

 Priodoleddau – e.e. iaith, cenedl, ethnig, gwlad geni a chymhwyster i ginio rhad. 

 Gwybodaeth am bresenoldeb e.e. y nifer o absenoldebau a rhesymau am 

absenoldeb 

 Gwybodaeth am asesiadau e.e. canlyniadau profion 
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 Gwybodaeth feddygol perthnasol 

 Gwybodaeth am ymddygiad e.e. gwaharddaiadau dros dro 

Tra bo y rhan fwyaf o’r wybodaeth a gyflwynwch i’r ysgol yn orfodol, mae peth yn cael ei 

gyflwyno yn wirfoddol. Wrth gasglu data, bydd yr ysgol yn eich hysbysu os y bydd gofyn i chi 

gyflwyno’r data neu os oes angen eich caniatad. Lle bo angen caniatad, bydd yr ysgol yn 

cyflwyno gwybodaeth uniongyrchol am y rheswm dros gasglu’r data a sut y bydd yn cael ei 

ddefnyddio. 

Pa mor hir y cedwir eich data? 

Mae data personol am ddisgyblion a’u teuluoedd yn cael ei gadw yn unol â’r hyn a nodir yn y 

Polisi Diogelu Data. 

Yn unol â’r DDDC, nid yw’r ysgol yn cadw data personol yn amhenodol, caiff data ei storio 

am gyhyd ag sy’n angenrheidiol i gwblhau y dasg y casglwyd ef yn wreiddiol ar ei gyfer. 

A fydd fy ngwybodaeth yn cael ei rannu? 

Mae gofyn i’r ysgol rannu data disgyblion gydag adran berthnasol y Llywodraeth ar sail 

statudol. 

Mae gofyn cyfreithiol ar yr ysgol i gyflwyno gwybodaeth am ddisgyblion megis mewn 

cyfrifiad ysgol. 

Ni fydd Ysgol Glanrafon yn rhannu unrhyw wybodaeth personol i drydydd parti heb eich 

caniatad, onibai bod y gyfraith yn ein caniatau i wneud hynny. Bydd yr ysgol yn rhannu 

gwybodaeth am ddisgyblion gyda’r canlynol: 

 Yr ysgol ddilynol pan fydd disgybl yn newid ysgol 

 Yr AALl 

 GIG 

 

Sut mae fy ngwybodaeth yn cael ei gadw’n ddiogel? 

 

Mae gennym fesurau diogelwch priodol mewn lle i osgoi i wybodaeth personol rhag cael ei 

golli’n ddamweiniol, neu ei ddefnyddio, neu ei gaffael mewn modd di-awdurdod. Cyfyngwn 

fynediad i’ch gwybodeth bersonol i’r rhai sydd ag angen dilys i’w wybod. Bydd y rhai sydd yn 

prosesu eich gwybodaeth yn gwneud hynny mewn modd awdurdodedig ac yn cydymffurfio 

gyda’u dyletswydd o gyfrinachedd. 

 

Mae gennym weithdrefnau mewn lle hefyd i ddelio ag unrhyw amheuaeth o ymyriad 

diogelwch. Byddwn yn cysylltu â chi neu unrhyw reoleiddiwr cymwys am unrhyw 

amheuaeth o ymyriad diogelwch lle mae gofyn cyfreithiol ar i ni wneud hynny.  

 



Beth yw eich hawliau? 

Mae gan rieni a disgyblion yr hawliau canlynol yng nghyswllt prosesu data personol. 

Mae gennych yr hawl i: 

 Gael gwybod sut mae Ysgol Glanrafon yn defnyddio eich data personol 

 Ofyn am gael gweld y data personol sydd ym meddiant yr ysgol 

 Ofyn am i ddata personol gael ei gywiro os yw hwnnw’n anghywir neu anghyflawn 

 Ofyn am i’r data personol gael ei ddileu os nad oes rheswm dilys dros barhau â’i 

brosesu 

 Wneud cais am gyfyngiad ar brosesu eich data 

 Wrthwynebu i’ch data personol gael ei brosesu 

Lle bo prosesu eich data yn digwydd gyda’ch caniatad, mae gennych yr hawl i dynnu’r 

caniatad hwnnw’n ôl unrhyw bryd. 

Am wybodaeth pellach, mae croeso i chi gysylltu gyda’r ysgol. 

 

DATGANIAD: 

Rwyf i,____________________________________________, yn datgan fy mod yn deall: 

 Bod gan Ysgol Glanrafon ddiddordeb cyfreithiol a dilys i gasglu a phrosesu fy nata 

personol er mwyn cyfarfod â gofynion statudol. 

 Sut y mae ‘r data yn cael ei ddefnyddio. 

 Y gall Ysgol Glanrafon rannu y data gydag Adran Addysg y Llywodraeth a’r AALl. 

 Na fydd Ysgol Glanrafon yn rhannu y data gydag unrhyw drydydd parti heb fy 

nghaniatad, os nad yw’r gyfraith yn gofyn i’r ysgol wneud hynny. 

 Y bydd Ysgol Glanrafon yn gofyn caniatad penodol lle bo angen hynny, a bod rhaid i 

mi roi caniatad os yr wyf yn cytuno i’r data gael ei brosesu. 

 Cedwir y data yn unol â pholisi DDDC Amddiffyn Data yr ysgol. 

 Fy hawl i brosesu fy nata personol. 

 Ble y gallaf gael mwy o wybodaeth am brosesu fy nata personol. 

    


