
 
 
 
 
 
 
 
 

Cleient Hysbysiad Preifatrwydd 
 

Rhagymadrodd 
Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn wedi cael ei ddylunio i’ch helpu i ddeall sut mae Coleg 
Gwent. (“Y Coleg”,” ni”,) yn casglu a phrosesu’r wybodaeth a rannwch gyda ni. 

 
Gyda’i gilydd, daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a’r Ddeddf Diogelu Data 
(2018) i gymryd lle Deddf Diogelu Data 1998 ar 25 Mai 2018. Rydym yn darparu’r hysbysiad 
preifatrwydd i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth newydd hon. 

 

Pwy yw’r Rheolwr Data? 
Rheolwr y Data a gasglwn amdanoch yw Coleg Gwent, Campws Brynbuga, Brynbuga, Sir 
Fynwy, NP15 1XJ. Mae gennym gynrychiolwyr dynodedig ar ran y Coleg. Mae rhain yn Y 
Pennaeth, y 2 Dirprwy Bennaeth a'n Cyfarwyddwr Ystadau a Chyfleusterau 

 
Mae gan y Grŵp hefyd Swyddog Diogelu Data y gellir cysylltu â hwy yn 
DPO@coleggwent.ac.uk 

 

Pam rydym ni’n casglu eich data a’r seiliau 
cyfreithiol dros wneud hynny? 

Defnyddir y data sy’n cael ei gasglu gan y Grŵp at ddibenion ariannu, ystadegol, 

marchnata a gweinyddol sy'n gysylltiedig â'r dysgwyr sy'n darparu eich gwasanaeth. Mae’n 

cael ei gasglu hefyd i sicrhau iechyd a diogelwch ac i roi gwybod i chi am newidiadau i 

apwyntiadau, a hyrwyddiadau a digwyddiadau yn y dyfodol. 

Mae’r Gyfraith yn dweud y gallwn gasglu neu brosesu eich data yn unig os oes sail gyfreithiol i 
wneud hynny. Mae’r seiliau cyfreithiol mae’r Grŵp yn dibynnu arnynt i brosesu pob mathau o ddata 
personol yn cynnwys: 

 
o i gyflawni contract sydd gennym gyda chi 
o pan fo gennym rwymedigaeth gyfreithiol 
o lle bo er budd cyhoeddus 
o lle rydych wedi rhoi eich cydsyniad, er bod hyn hefyd yn angenrheidiol o dan nifer 

cyfyngedig o amgylchiadau 
 
Mae darpariaethau ychwanegol yn y ddeddfwriaeth sy’n ein galluogi i brosesu data personol sy’n 
cael ei adnabod fel data personol categori arbennig. Mae hyn yn cynnwys eich tarddiad hiliol neu 
ethnig, eich agweddau gwleidyddol, eich credoau crefyddol neu athronyddol, eich aelodaeth undeb 
llafur, eich data genetig neu fiometrig, eich iechyd, eich bywyd rhywiol chyfeiriadedd rhywiol ac 
unrhyw euogfarnau troseddol a throseddau. 
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Rheswm dros Brosesu Sail Gyfreithiol 

I alluogi addysgu, dysgu a chyllido Contract 

Ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau cyfoethogi Contract 

I gefnogi iechyd, diogelwch a lles cleientiaid pan 

fyddant ar y safle 

Budd y Cyhoedd /Rhwymedigaeth 

Gyfreithiol 

I roi gwybodaeth a digwyddiadau i chi sy'n 

gysylltiedig â'r gwasanaeth rydych wedi'i gael. 

Caniatâd - optio i mewn meddal. 

Angen i’r cleient fod yn gwsmer 

presennol. Buddiannau dilys. 

At ddibenion yswiriant Budd y Cyhoedd / Rhwymedigaeth 

Gyfreithiol 

I ddysgwyr gwblhau aseiniadau (er enghraifft, tynnu 

lluniau o’n cleientiaid cyn ac ar ôl bod i’n salonau 

gwallt) 

Contract 

I wella addysgu a dysgu trwy adborth gan gleientiaid Contract 

I ddefnyddio eich lluniau yn neunydd hyrwyddo'r 

grŵp 

Contract 

 
 
Mae gan y Coleg hefyd rwymedigaeth gyfreithiol i gasglu rhywfaint o’ch data am resymau 
iechyd a diogelwch ac ariannol. 

 

Pa wybodaeth rydym ni’n casglu? 
o eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt (gan gynnwys e-bost a rhif teleffon), 

dyddiad geni a rhyw; 
o manylion eich cyfrif banc, rhif yswiriant cenedlaethol 
o Gwybodaeth am eich satws priodasol, perthynas agosaf, dibynyddion a 

chysylltiadau argyfwng 
o gwybodaeth am gyflyrau meddygol neu iechyd, gan gynnwys a oes gennych anabledd 

neu beidio y mae angen i’r Grŵp wneud newidiadau rhesymol ar eu cyfer; a 
o ffotograffau 

 

O ble rydym ni’n casglu eich data? 
Casglwn eich gwybodaeth o ffynonellau amrywiol gan gynnwys: 

 
• yn uniongyrchol oddi wrthych chi, 
• eich rhieni / gwarchodwr cyfreithiol (os ydych chi o dan 18) 
• eich ysgolion/colegau/cyrff dyfarnu blaenorol 



 
 
 
 
 
 
 
 

• y gwasanaeth cofnod dysgwr 
• eich cyflogwr 
• swyddfa budd-daliadau 
• gwybodaeth a gynhyrchwn yng nghwrs ystyried eich cais a/neu yn 

astudiaethau 
• gwasanaethau cymdeithasol / cyngor bwrdeistref sirol lleol 
• eich cyfeiriad IP trwy gydsyniad cwci ar ein gwefan (am ragor o wybodaeth, ewch i 

https://www.coleggwent.ac.uk/cy/cookies)  
• ffilm teledu cylch cyfyng o gamerâu ar y safle 
• Ffotograffau o ddigwyddiadau coleg 
• Gwasanaethau iechyd galwedigaethol/cynghori 

 

Pa mor hir rydym ni’n cadw eich data? 
Mae ein trefn cadw cyflawn ar gael ar gais. 

Y priff ddyddiadau cadw yw: 

MATH O GOFNOD HYD CADW 

Cofnodion Cleient Y flwyddyn gyfredol + 6 blynedd 

Lluniau CCTV O’u creu + 1 mis 

Ffotograffau Hyrwyddo Cyfredol + 5 mlynedd 

Ffurflenni adborth/holiaduron – yn 

ymwneud â’r gwasanaeth 

Diwedd rhaglen y dysgwr + 6 blynedd. 

Ffurflenni Adborth/Holiaduron Cwblhau dadansoddiad o’r adborth 

Gwybodaeth ariannol ar ffurflenni Y flwyddyn ariannol gyfredol + 6 blynedd 

Cofnodion o Gwynion Y weithred olaf ar y cwyn + 1 blwyddyn 

 
Gyda phwy rydym ni’n rhannu eich data? 

Mae’r Grŵp yn bartner gyda nifer o drydydd partïon y rhannwn ddata gyda hwy. Nid ydym 
yn defnyddio unrhyw drydydd parti wedi ei leoli y tu allan i’r UE ac mae’r holl storio data 
hefyd yn cael ei ddal o fewn yr UE. 

 
Ein Rhestr Trydydd Parti 

 
Categori Rhannu Pam ein bod yn rhannu? 

Corff Dyfarnu I weinyddu gwaith papur yn ymwneud ag arholiadau ac 

asesiadau 

Casglu dyledion I gasglu ffioedd sydd heb eu talu ar ran y grŵp 

ystod eich 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y Llywodraeth a sefydliadau 

cysylltiedig 

Rydym yn anfon data at sefydliadau’r llywodraeth er mwyn 

cael cyllid, i alluogi dysgu ac addysgu, i gefnogi dysgwyr a 

darpar ddysgwyr, ac i gyd-ymffurfio â gofynion cyfreithiol 

megis taliadau treth ein staff 

Yswiriant I sicrhau bod gan y coleg yswiriant addas i’w wneud yn 

amgylchedd diogel 

Sefydliadau sy'n darparu 

digwyddiadau a chyfoethogi 

I wella profiadau addysgol y dysgwyr 

Darparwr Gwasanaeth - 

marchnata 

I ddarparu newyddion a gwybodaeth am ddigwyddiadau gan y 

grŵp i unigolion 

Darparwr gwasanaeth - 

digwyddiadau marchogaeth 

I alluogi unigolion i archebu digwyddiadau marchogaeth yn 

arena y coleg 

Darparwr gwasanaeth - system 

ffôn 

I alluogi staff a dysgwyr i gael gwasanaeth effeithlon wrth 

ddefnyddio cyfleusterau’r grŵp 

Clwb chwaraeon / Undeb I alluogi dysgu, addysgu a chyllid ar gyfer dysgwyr ac i roi 

profiadau chwaraeon sy’n gysylltiedig â’u hastudiaethau i’r 

dysgwyr 

Dadansoddi ystadegol I ddarparu gwybodaeth yn ymwneud â pherfformiad y grŵp 

sydd o ddiddordeb i’r cyhoedd 

Sefydliad addysgol (ysgolion, 

prifysgolion, colegau) 
I alluogi dysgu, addysgu a chyllid ar gyfer dysgwyr 

Cyfleusterau archif I storio dogfennau papur sy’n cynnwys data personol yn 

ddiogel 

Darparwr Gwasanaeth - 

gwasanaethau cwsmeriaid 

I sicrhau gwasanaeth proffesiynol wrth gysylltu â’r grŵp 

Sefydliadau cyfreithiol 

(cyfreithwyr, yr heddlu, llysoedd) 

I gefnogi diogelwch dysgwyr a staff, ar gyfer achosion llys ac 

i gael cyngor cyfreithiol 

 
 
 

Gall gwefan y grŵp gynnwys dolenni i wefannau eraill ein rhwydweithiau partner, 
hysbysebwyr a chyrff cysylltiedig. Os ydych chi’n dilyn dolen i’r gwefannau hyn, sylwch 
fod ganddynt eu hysbysiadau preifatrwydd a pholisïau eu hunain. Nid yw’r Grŵp yn derbyn 
cyfrifoldeb nac atebolrwydd am yr hysbysiadau a pholisïau hyn. Gwiriwch eu polisïau cyn i 
chi gyflwyno unrhyw ddata personol i’r gwefannau hyn. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ydy’r Grŵp yn dibynnu ar wneud penderfyniad yn 
awtomataidd? 

Nid yw’r Grŵp yn defnyddio gwneud penderfyniad awtomataidd ar hyn o bryd. 

Sut rydym ni’n diogelu eich data? 
Mae’r grŵp yn cymryd eich diogelwch o ddifrif. Mae ganddo bolisïau a rheolaethau mewnol 
yn eu lle i geisio sicrhau nad yw eich data yn cael eu colli, eu dinistrio’n ddamweiniol, yn 
cael eu camddefnyddio na’u datgelu, ac nad oes mynediad atynt heblaw gan ei weithwyr 
ym merfforniad eu dyletswyddau. 

 
Lle mae’r grŵp yn defnyddio trydydd partïon i brosesu data personol ar ei ran, gwnânt 
hynny ar sail cyfarwyddiadau ysgrifenedig, maen nhw o dan ddyletswydd cyfrinachedd a 
than rwymedigaeth i weithredu mesurau technegol a sefydliadol priodol i sicrhau 
diogelwch data. 

 
Mae’n ofynnol i’r holl staff gymryd hyfforddiant diogelu data pob blwyddyn. 

 

Beth yw eich hawliau? 
Mae gennych nifer o hawliau o dan y GDPR. 

 
Mae hyn yn cynnwys yr hawl i geisio cywiro neu ddileu eich data personol ac i wrthwynebu 
prosesu eich data personol. 

 
Mae gennych hawl hefyd i gopi o’r data sy’n cael ei ddal amdanoch chi, ac i hygludedd 
data. 

 
Lle rydym yn prosesu eich data, yn seiliedig ar eich cydsyniad, Mae gennych yr hawl hefyd 
i dynnu eich cydsyniad yn ôl i rannu data gyda ni ar unrhyw bwynt. Mae gan y Grŵp hawl i 
gadw data a broseswn trwy seiliau cyfreithiol eraill i fodloni ein rhwymedigaethau statudol 
a chytundebol a amlinellir uchod. 

 
Gellir gwneud ceisiadau o’r natur hyn mewn nifer o ffyrdd: 

 
1. Cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data wrth e-bostio DPO@coleggwent.ac.uk 
2. Wrth gwblhau ffurflen ymholiad diogelu data ar y wefan. 
3. Wrth gwblhau cais mynediad at bwnc sydd ar gael ar dudalen preifatrwydd y wefan 

a’i bostio at: 
 

Y Swyddog Diogelu Data 
Coleg Gwent 
Campws Crosskeys 
Ffordd Risga 
Crosskeys 
Caerffili 
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Os ydych chi’n teimlo nad ydym wedi delio â’ch data yn unol â’r hysbysiad preifatrwydd 
hwn neu yn achos unrhyw gŵyn arall, gallwch anfon eich pryderon ymlaen at Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth (The ICO). 

 

Newidiadau i’r ffordd y proseswn eich data 
Gall yr hysbysiad preifatrwydd hwn gael ei ddiweddaru o dro i dro. 
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