
   

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ymchwil i’r Strategaeth Bwyd Cymunedol 
yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon 
 

Cyflwyniad/Cefndir  

Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud gwaith ymchwil er mwyn meithrin gwell 
dealltwriaeth o’r mentrau Bwyd Cymunedol presennol a hanesyddol yn y DU a 
Gweriniaeth Iwerddon. Er mwyn gwneud hynny, byddem yn croesawu’ch ymateb 
i'r ymchwiliad hwn. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i ddylanwadu ar 
bolisi yn y dyfodol. Nid oes unrhyw reidrwydd arnoch i ddarparu unrhyw ddata 
personol ond os byddwch, wrth ymateb i’r arolwg, yn dewis cynnwys manylion 
cyswllt a allai olygu y bydd eraill yn eich adnabod, bydd y manylion hynny’n cael 
eu trin fel data personol. Llywodraeth Cymru fydd y Rheolydd ar gyfer gwybodaeth 
bersonol a brosesir at y diben hwn. 
 

Beth yw’r Sail Gyfreithiol ar gyfer prosesu? 

Y sail gyfreithiol dros gasglu a phrosesu’ch data personol yw cyflawni tasg 
gyhoeddus Llywodraeth Cymru, sef, yn yr achos hwn, cefnogi mentrau/busnesau 
bwyd cymunedol, ac er mwyn llywio a dylunio Strategaeth Bwyd Cymunedol. Os 
byddwch yn dewis darparu unrhyw ddata personol yn y rhan o'r arolwg lle gofynnir 
am fanylion personol, efallai y bydd Llywodraeth Cymru yn cysylltu â chi er mwyn 
iddi gael deall mwy am y rhan yr ydych chi’n ei chwarae neu am eich 
menter/busnes bwyd er mwyn helpu i lywio'r gwaith o ddatblygu'r Strategaeth. 
 

Pa wybodaeth bersonol y mae angen inni ei phrosesu? 

Nid oes unrhyw angen penodol inni brosesu unrhyw wybodaeth bersonol 
amdanoch fel rhan o’r arolwg hwn. Gwyddom y gallai rhai o’r ymatebwyr ddarparu 
manylion cyswllt a fydd yn cynnwys gwybodaeth bersonol, e.e. eich enw, cyfeiriad 
post neu e-bost a rhif ffôn personol.  
 

Pam mae angen inni brosesu’ch data personol? 

Os byddwch yn darparu unrhyw wybodaeth bersonol, dim ond er mwyn ymchwilio 
a choladu gwybodaeth am fentrau Bwyd Cymunedol yn y DU a Gogledd Iwerddon 
y byddwn yn ei defnyddio, yn ogystal ag er mwyn cefnogi/datblygu polisïau a 
strategaethau eraill, gan gynnwys rhai gan adrannau eraill Llywodraeth Cymru. 
 

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol? 

Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel am gyfnod 
o 3 blynedd ar ôl i'n hymchwil gael ei gwblhau, yn unol â'n Polisi Cadw Data. 
 

A fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu? 

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn rhannu’ch gwybodaeth bersonol ag eraill, oni bai eu 

bod yn gweithio ar ein rhan neu oni bai ei bod yn ofynnol inni wneud hynny yn ôl y 

gyfraith. 

 

 

 

 



   

Eich hawliau: 

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau a ganlyn; 

 I weld data amdanoch chi eich hun;  

 Inni gywiro unrhyw anghywirdeb yn y data hynny; 

 I wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (o dan rai amgylchiadau); 

 I’ch data gael eu ‘dileu’ (o dan rai amgylchiadau); ac 

 I gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef ein 

rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data. 

 

Gwybodaeth gyswllt 

Mae manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth fel a ganlyn:  

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 

neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk 

I gael mwy o eglurhad am sut y bydd eich data’n cael eu defnyddio ar gyfer 

ymchwil Bwyd Cymunedol, gallwch gysylltu â Claire.webber001@llyw.cymru 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn neu 

ynghylch sut mae Llywodraeth Cymru yn ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol, 

gallwch gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data:  

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,  

E-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ico.gov.uk%2F&data=04%7C01%7CMichelle.Coley001%40gov.wales%7C6117c0f3f2da465b66a708d96ed96194%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637662702179670083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0cWi2zbt4%2Bpy00sjWmpcb0tYmLe5TFlU%2F%2FZo4DfGaXg%3D&reserved=0
mailto:Claire.webber001@llyw.cymru

