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Disgrifiad o'r Hysbysiad Preifatrwydd:

Mae'r hysbysiad hwn ar gyfer disgyblion / rhieni /
gwarcheidwaid sy'n defnyddio'r systemau arlwyo diarian mewn ysgolion uwchradd ac yn esbonio pam yr
ydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol ac am
beth yr ydym yn ei defnyddio.

Sut y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth
Y ffynhonnell a'r math o wybodaeth a brosesir
Y diben a'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich gwybodaeth
Diben y gwaith prosesu
Bydd Gwasanaethau Arlwyo Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn prosesu data personol i
ddarparu gwasanaeth arlwyo di-arian ar ran Ysgolion, gan ddefnyddio cardiau di-arian a
systemau adnabod biometrig, h.y. olion bysedd, gan ganiatáu i gymysgedd o gardiau a
biometreg gael eu defnyddio i dalu am eitemau bwyd a diod yn ffreutur yr ysgol.
Sail gyfreithiol ar gyfer y gwaith prosesu
Er mwyn i brosesu data personol fod yn gyfreithlon o dan Reoliadau Diogelu Data
Cyffredinol 2016, mae'n rhaid nodi amod dilys o Erthygl 6 o'r Rheoliadau, a amlinellir isod:
Yn unol â chyngor a ddarperir gan yr Adran Addysg, rydym yn dibynnu ar Erthygl 6 (1) (a) i
brosesu eich data personol, h.y. mae'r testun data wedi rhoi caniatâd i brosesu ei ddata
personol ar gyfer un neu ragor o ddibenion penodol
Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn darparu amddiffyniad ychwanegol ar gyfer rhai
dosbarthiadau o wybodaeth o'r enw "data personol categori arbennig" a chan fod data
biometrig yn dod o dan y categori hwn, mae angen amod ychwanegol o Erthygl 9 o'r
Rheoliadau fel yr amlinellir isod:

9 (2)(a) mae'r testun data wedi rhoi caniatâd penodol i'r prosesu neu'r data personol hynny
at un diben penodol neu fwy, ac eithrio pan fo cyfraith Aelod-wladwriaeth yn darparu na
chaiff y gwaharddiad y cyfeirir ato ym mharagraff 1 ei godi gan y testun data.

Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl
Mae gennych yr hawl i dynnu'ch caniatâd am brosesu'r wybodaeth hon yn ôl. I dynnu'ch
caniatâd yn ôl, cysylltwch â'r Maes Gwasanaeth y manylir arno ar frig y ddogfen hon.

Pwy fydd yn gallu cyrchu eich gwybodaeth?
Manylion y Rheolwr Data a Swyddog Diogelu Data
Y Rheolwr Data ar gyfer eich gwybodaeth yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Y Swyddog Diogelu Data yw:
Ms Joanne Jones
Y Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth Gorfforaethol/Swyddog Diogelu Data
E-bost: diogeludata@caerffili.gov.uk
Ffôn: 01443 864322
Efallai y bydd Rheolwyr Data eraill hefyd yn gyfrifol am eich gwybodaeth, yn dibynnu ar yr
amgylchiadau penodol. Cysylltwch â'r Maes Gwasanaeth am ragor o wybodaeth.
Manylion prif ddefnyddwyr eich gwybodaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Gwasanaethau Arlwyo a Gwasanaethau Technoleg
Gwybodaeth.
Uniware Systems Limited – darparwr meddalwedd
Ysgol
Manylion am unrhyw rannu o'ch gwybodaeth o fewn cyngor bwrdeistref sirol Caerffili
Gellir rhannu unrhyw ymholiadau mewn perthynas â phrosesu data biometreg gydag
adrannau eraill o fewn y cyngor, e.e. TG ar gyfer unrhyw broblemau yn y system
Manylion am unrhyw rannu o'ch gwybodaeth â sefydliadau eraill
Bydd Uniware Systems yn datrys problemau neu'n cynorthwyo Cyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili wrth ateb ymholiadau neu broblemau'r system.
Manylion am unrhyw broseswyr data allanol
Uniware Systems Limited,
84/85 Riverside III
Sir Thomas Longley Road,
Rochester
Kent
ME2 4BH
Manylion am drosglwyddiadau i unrhyw wledydd y tu allan i Ardal Economaidd
Ewrop

Nid oes unrhyw drosglwyddiadau i unrhyw wledydd y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop.

Ceisiadau am wybodaeth
Mae'n bosibl y bydd yr holl wybodaeth a gedwir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn
destun ceisiadau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 a Deddf Diogelu Data 1998.
Os bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn destun cais o'r fath, bydd Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ymgynghori â chi ynghylch ei rhyddhau, lle bo hynny'n bosibl.
Os byddwch yn gwrthwynebu rhyddhau eich gwybodaeth, byddwn yn cadw'r wybodaeth yn
ei hôl, os bydd y ddeddfwriaeth berthnasol yn caniatáu i hynny ddigwydd.

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?
Manylion y cyfnod cadw
Mae'r cyfnod y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cadw gwybodaeth yn cael ei
bennu drwy ofynion statudol neu arferion gorau.
Caiff cofnodion arlwyo di-arian a data biometrig eu dileu unwaith y bydd disgybl yn gadael
yr ysgol neu pan fydd y disgybl neu ei riant/gwarcheidwad yn tynnu'n ôl y caniatâd.
Efallai y bydd angen i ni gadw rhai cofnodion i gydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol arall,
e.e. mae cyfraith ariannol, trethi, twyll a gwyngalchu arian yn mynnu bod rhai cofnodion yn
cael eu cadw am gyfnod estynedig, mewn rhai achosion am hyd at saith mlynedd.

Eich Hawliau (gan gynnwys y Weithdrefn Gwynion)
Eich hawliau o dan y Ddeddf Diogelu Data
Mae'r ddeddf Diogelu Data yn rhoi nifer o hawliau i wrthrychau'r data (y rheiny y mae'r
wybodaeth yn sôn amdanynt):
•
•
•
•
•
•
•
•

Hawl i gael mynediad at ddata gan y testun - mae ffurflenni cais ar gyfer y broses hon
ar gael ar ein gwefan: Ffurflen Gais am Fynediad at Ddata gan y Testun (SAR)
Yr hawl i gael gwybod
Yr hawl i gywiro
Yr hawl i ddileu
Yr hawl i gyfyngu ar brosesu
Yr hawl i wrthwynebu
Yr hawl i gludadwyedd data
Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomataidd.

Mae rhagor o wybodaeth am eich hawliau ar gael ar y wefan hon: www.ico.org.uk.
Er mwyn datgan eich hawliau, cysylltwch â'r maes gwasanaeth y manylir arno ar frig y
ffurflen hon.
Y Weithdrefn Gwynion

Os ydych yn anfodlon â'r modd y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ymdrin â'ch
cais/gwybodaeth, mae gennych yr hawl i gwyno. Cysylltwch â'r Maes Gwasanaeth, y
manylir arno ar frig y ddogfen hon, gan amlinellu eich pryderon.
Os byddwch yn parhau'n anfodlon, mae gennych hefyd yr hawl i gwyno wrth Swyddfa'r
Comisiynydd Gwybodaeth. Dilynwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth am y broses
gwyno.
https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Data-protection-and-freedom-ofinformation/Questions-and-complaints?lang=cy-gb

