
Deddf Diogelu Data 1998: Hysbysiad Prosesu Teg  

 

Mae’r hysbysiad hwn yn hysbysu ymgeiswyr o ddefnydd Llywodraeth Cymru o’r wybodaeth 

sy’n cael ei defnyddio ar ffurflen gofrestru Cyswllt Ffermio ac unrhyw geisiadau dilynol am 

gymorth gan Cyswllt Ffermio, neu unrhyw wybodaeth sy’n cael ei chreu neu ei chael mewn 

cysylltiad ag unrhyw geisiadau o’r fath a ffurflenni hawlio dilynol. Bydd defnydd Llywodraeth 

Cymru o’r wybodaeth yn cynnwys rhannu rhywfaint o’r wybodaeth gydag asiantaethau 

eraill, cyrff cyhoeddus, contractwyr 3ydd parti a sicrhau bod rhywfaint o’r wybodaeth ar gael 

i’r cyhoedd.  

 

Bydd yr wybodaeth yn cael ei phrosesu a’i rheoli gan Lywodraeth Cymru yn unol â’i 

hymrwymiadau a’i dyletswyddau o dan y Rheoliadau Ewropeaidd canlynol:  

 

 Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1290/2005  

 Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1782/2003  

 Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 795/2004  

 Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 796/2004  

 Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1973/2004  

 Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1257/1999 a (CE) Rhif 1698/2005.  

 Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 817/2004  

 Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1974/2006  

 Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 65/2011  

 Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 259/2008  

 Rheoliad CI (UE) Rhif 215/2014  

 Rheoliad (UE) Rhif 1305/2013  

 Rheoliad CI (UE) Rhif 808/2014  

 Rheoliad (UE) Rhif 1310/2013  

 Rheoliad (UE) Rhif 1307/2013  

 Rheoliad (UE) Rhif 1303/2013  

 Rheoliad CD (UE) Rhif 807/2014  

 Rheoliad CI (UE) Rhif 809/2014  

 Rheoliad UE) Rhif 640/2014  

 Rheoliad (UE) Rhif 1306/2013  

 

Bydd gofyn i bawb sy’n elwa ar wasanaethau Cyswllt Ffermio roi adroddiad cynnydd i 

Lywodraeth Cymru ar sail nifer o ddangosyddion y cytunwyd arnynt. Mae’r wybodaeth a 

gyflwynir wrth gofrestru ac ymgeisio yn cael ei chasglu i fodloni gofynion y rheoliadau yn 

ogystal ag i benderfynu pwy sy’n gymwys am wasanaethau Cyswllt Ffermio. Bydd data am 

Gydraddoldeb ac Amrywiaeth a gyflwynir i Lywodraeth Cymru yn ddienw at ddiben 

adroddiad cynnydd y rhaglen ac ymchwil. Mae’r Ddeddf Diogelu Data (1998) yn ymwneud â 

data personol gafodd eu casglu, eu storio a’u prosesu.  

 

Bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio’n bennaf at ddibenion prosesu a phenderfynu ar 

geisiadau am gymorth Cyswllt Ffermio. Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd Llywodraeth 



Cymru (neu ei hasiantaethau) hefyd yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir at ddibenion 

eraill, fydd yn cynnwys yr wybodaeth sy’n gysylltiedig â’i swyddogaethau â’i dyletswyddau o 

dan Bolisi Amaethyddol Cyffredin y Comisiwn Ewropeaidd a’i ymrwymiadau amgylcheddol 

statudol.  

 

Er mwyn gallu prosesu holl geisiadau a hawliadau Cyswllt Ffermio mae’n bosib y bydd 

Llywodraeth Cymru yn rhannu gwybodaeth â:  

 

 Adrannau Perthnasol Llywodraeth Cymru  

 Cyfoeth Naturiol Cymru  

 Iechyd Anifeiliaid  

 Y Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol  

 22 o Awdurdodau Lleol yng Nghymru  

 Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru  

 DEFRA  

 Swyddfeydd amaethyddol Llywodraethau eraill y DU  

 Contractau ac is-gontractau trydydd parti dethol, gan gynnwys cyrff ymchwil 

gymdeithasol  

 Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth  

 Hybu Cig Cymru  

 

 

Rhesymau dros ddefnyddio a rhannu data personol.  

 

Yn benodol, gellir defnyddio’r wybodaeth ar gyfer y canlynol:  

 

 caniatáu, yn unol â Rheoliadau perthnasol y Cyngor a’r Comisiwn, i drydydd parti 

ddarparu rhaglenni Cyswllt Ffermio ar ran Llywodraeth Cymru;  

 paratoi adroddiadau o ddata a gasglwyd ynghyd fel ei fod ar gael i’r cyhoedd, drwy 

dudalennau rhyngrwyd Llywodraeth Cymru;  

 paratoi crynodeb o ddadansoddiadau ystadegol (na ellir adnabod unigolion ohonynt);  

 llywio penderfyniadau sy’n gysylltiedig â newidiadau polisi a chyllido;  

 nodi perchnogion tir/defnyddwyr mewn argyfyngau, e.e. rheoli clefydau a rheoli 

achosion;  

 diogelu buddiannau’r ymgeiswyr o ran gwarchod y tir a materion a allai godi 

oherwydd ymholiadau cyllido;  

 caniatáu i sefydliadau sy’n bartneriaid gyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol;  

 datgelu i awdurdodau rheoleiddio, megis Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a’r heddlu, 

pan fo o fudd i’r cyhoedd i wneud hynny;  

 cyhoeddi gwybodaeth benodol ac ymateb i geisiadau am wybodaeth  

 Cynnal gwaith ymchwil, dadansoddi neu fonitro cyfleoedd cyfartal;  

 Helpu i gysylltu’ch cofnodion â ffynonellau data eraill at ddiben ymchwil ystadegol;  

 



Gallai’r manylion cysylltu gael eu rhoi i gontractwyr sy’n gweithredu ar ran Llywodraeth 

Cymru (gan gynnwys Swyddfa Cyllido Ewropeaidd Cymru), i gynnal cyfweliadau neu 

arolygon o gyfranogwyr a chyfranogwyr, fel rhan o werthusiadau ffurfiol o raglenni a ariennir 

gan Lywodraeth Cymru. Bydd contractwyr yn cysylltu â sampl o unigolion. Gallent gysylltu â 

chi a gofyn ichi gymryd rhan mewn gwerthusiad o’ch profiad personol o weithgaredd dysgu. 

Os cysylltir â chi, esbonnir diben y cyfweliad neu’r arolwg ichi a chewch gyfle i wrthod neu 

gytuno i gymryd rhan. Bydd y contractwyr yn defnyddio’ch manylion at ddiben gwerthuso yn 

unig ac yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data. Caiff eich manylion eu dileu ar ôl cwblhau’r 

contract gwerthuso.  

 

 

Cyhoeddi a datgelu gwybodaeth  

 

Caiff yr wybodaeth ei rheoli a’i defnyddio gan Lywodraeth Cymru yn unol â’n 

hymrwymiadau a’n dyletswyddau o dan:  

 

 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000;  

 Deddf Diogelu Gwybodaeth 1998,  

 Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004  

 Pob cyfraith sy’n ymwneud â gweld gwybodaeth  

 

Felly, mae’n bosib y bydd gwybodaeth yr ymgeisydd, gan gynnwys ei wybodaeth bersonol, 

yn destun cais gan aelod arall o’r cyhoedd. Wrth ymateb i geisiadau o’r fath, mae’n bosib y 

bydd yn rhaid i Lywodraeth Cymru ryddhau gwybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth 

bersonol yr ymgeisydd. Fodd bynnag, fe allem gysylltu â’r ymgeisydd i ofyn iddo am ei farn 

cyn penderfynu datgelu’r wybodaeth.  

 

Yn unol â Rheoliad (UE) Rhif 1305/2013, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gyhoeddi, yn 

flynyddol o leiaf, fanylion y rhai sy’n derbyn cyllid gan Raglen Datblygu Gwledig – 

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020. Y manylion fydd yn cael eu cyhoeddi 

fydd:  

 

 Enw cyntaf a chyfenw yr un sy’n derbyn;  

 Cyfeiriad a chod post ble y mae yr un sy’n derbyn y cyllid yn byw;  

 Swm y cyllid, gan gynnwys y cyfraniad gan gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer 

Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, wedi’i dderbyn yn y flwyddyn ariannol.  

 

Caiff yr wybodaeth hon ei chyhoeddi erbyn 30 Ebrill yn flynyddol ar  

www.cap-payments.defra.gov.uk/  

 

 

 

 

 

 

http://www.cap-payments.defra.gov.uk/


Hawliau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998  

 

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi hawliau penodol i unigolion o ran data personol sy’n 

cael ei gadw amdanynt. Er nad yw yn rhestr llawn o’r hawliau, dyma enghreifftiau ohonynt:  

 

 hawl i unrhyw ddata personol sy’n cael ei gadw amdanynt gael ei brosesu’n deg ac 

yn gyfreithiol  

 yr hawl i ofyn a derbyn copïau o ddata personol sydd gan Lywodraeth Cymru 

amdanynt, er y gall Llywodraeth Cymru ar brydiau ddal rhywfaint o’r data yn ôl neu 

beidio â darparu copïau  

 yr hawl, mewn rhai amgylchiadau, i rwystro Llywodraeth Cymru rhag prosesu data 

personol pe byddai gwneud hynny yn achosi niwed neu boen meddwl  

 yr hawl, mewn rhai amgylchiadau, i gywiro data anghywir  

 

Mae gan unigolion hefyd yr hawl i ofyn i’r Comisiynydd Gwybodaeth, sy’n gorfodi ac yn 

goruchwylio Ddeddf Diogelu Data 1998, i asesu a yw’r gwaith o brosesu eu data personol 

yn debygol o gydymffurfio â darpariaethau’r Ddeddf ai peidio.  

 

Llinell Gymorth y Comisiynydd Gwybodaeth 01625 545745 - www.ico.org.uk 

 

Ni fydd yr wybodaeth yn mynd y tu allan i ardal yr Undeb Ewropeaidd, os na fyddai yn 

lleihau pryder i wneud hynny (e.e. yn achos ardal yr Undeb Ewropeaidd). Pe byddai’n 

gwneud hynny, byddai Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod yr wybodaeth yn parhau i gael ei 

phrosesu yn unol â rheolau Deddf Diogelu Data 1998.  

 

 

Cael rhagor o wybodaeth  

 

Am ragor o wybodaeth ar yr wybodaeth a gesglir a’r defnydd ohono, neu i drafod unrhyw 

bryderon ynghylch pa mor gywir yw’r data personol, neu i ymarfer unrhyw hawliau o dan 

Ddeddf Diogelu Data 1998, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data  

 

Swyddog Diogelu Data  

Llywodraeth Cymru  

Parc Cathays  

Caerdydd  

CF10 3NQ 

http://www.ico.org.uk/

