Dyddiad creu:

26/02/21

Dyddiad cyhoeddi:

26/02/21

Rhif y fersiwn:

Maes Gwasanaeth:

Gwasanaethau Pobl

Maes Gwaith:

Uned Cyfathrebu

1.00

Manylion cyswllt:
E-bost UnedGyfathrebu@caerffili.gov.uk.
Enw'r Hysbysiad Preifatrwydd:

Llyfr Cydymdeimlad

Disgrifiad o'r Hysbysiad Preifatrwydd:

Bydd yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn esbonio sut
y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn
defnyddio'ch gwybodaeth os byddwch chi'n dewis
gadael neges yn un o'n Llyfrau Cydymdeimlad.

Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth
Y diben a'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich gwybodaeth
Diben y gwaith prosesu
Byddwn yn casglu eich enw (os dewiswch ei ddarparu) a'ch neges cydymdeimlad at
ddibenion darparu Llyfr Cydymdeimlad ar-lein. Gellir casglu'r wybodaeth rydych chi'n dewis
ei rhoi ar gael i'r cyhoedd ar-lein mewn llyfr cydymdeimlad corfforol. Mae'r gwasanaeth hwn
yn cael ei ddarparu gan The Online Book Company Limited (prosesydd) ar ran Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili (rheolydd).
Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth hwn, bydd angen i chi sefydlu cyfrif gyda The Online
Book Company Limited drwy ddarparu cyfeiriad e-bost iddynt a chreu cyfrinair. The Online
Book Company Limited yw'r rheolydd mewn perthynas â gwybodaeth y cyfrif hwn. Mae
rhagor o wybodaeth ar sut y bydd The Online Book Company Limited yn defnyddio'ch
gwybodaeth ar gael yma:
https://digitalbooks.theonlinebookcompany.com/contact-page/privacy-policy/
Mae The Online Book Company Limited yn defnyddio cwcis ar ei wefan, a bydd y ddolen
ganlynol yn rhoi gwybodaeth bellach i chi, gan gynnwys sut i reoli neu gael gwared ar y
cwcis hyn, pe byddech chi'n dymuno gwneud hynny.
https://digitalbooks.theonlinebookcompany.com/contact-page/cookies-policy/
Sail gyfreithiol ar gyfer y gwaith prosesu
Rydym yn dibynnu ar eich caniatâd i brosesu eich gwybodaeth.
Er mwyn i brosesu data personol fod yn gyfreithlon o dan y Rheoliad Cyffredinol ar
Ddiogelu Data 2016, mae'n rhaid nodi amod dilys o erthygl 6 o'r Rheoliad, a amlinellir isod

(nid yw ar gael yn Gymraeg gan mai dyfyniad o ddeddfwriaeth nad yw wedi ei gwneud yn
Gymraeg ydyw):
1(a) the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for
one or more specific purposes
Mae gan Awdurdodau Lleol ac asiantaethau'r llywodraeth, dan rai amgylchiadau,
rwymedigaeth (tasg gyhoeddus), fel rhan o brotocol cenedlaethol, i roi cyfle i'r cyhoedd dalu
eu teyrnged drwy Lyfr Cydymdeimlad.
Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl.
Mae gennych yr hawl i dynnu'ch caniatâd yn ôl o ran prosesu'r wybodaeth hon. I dynnu'ch
caniatâd yn ôl, cysylltwch â'r Maes Gwasanaeth y mae ei fanylion ar frig y ddogfen hon.

Pwy fydd yn cael mynediad at eich gwybodaeth
Manylion y Rheolydd Data a'r Swyddog Diogelu Data
Y rheolydd ar gyfer eich enw a'ch neges cydymdeimlad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili. Y Swyddog Diogelu Data yw:
Ms Joanne Jones
Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth Gorfforaethol/Swyddog Diogelu Data
E-bost: DiogeluData@caerffili.gov.uk
Ffôn: 01443 864322
O ran gwybodaeth eich cyfrif (cyfeiriad e-bost a chyfrinair), y rheolydd yw The Online Book
Company Limited.
Manylion am brif ddefnyddwyr eich gwybodaeth
Cyhoeddir eich neges cydymdeimlad a'ch enw (os dewiswch ei ddarparu) ar-lein fel y bydd
ar gael i bawb. Efallai y bydd yr wybodaeth rydych chi'n dewis ei rhoi ar gael i'r cyhoedd arlein hefyd yn cael ei chasglu mewn Llyfr Cydymdeimlad corfforol.
Mae'r gwasanaeth ar-lein yn cael ei ddarparu gan The Online Book Company Limited
(prosesydd) ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (rheolydd), o dan gontract sy'n diogelu
diogelwch eich gwybodaeth. Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth hwn, bydd angen i chi
sefydlu cyfrif gyda The Online Book Company Limited drwy ddarparu cyfeiriad e-bost iddynt
a chreu cyfrinair. The Online Book Company Limited yw'r rheolydd mewn perthynas â
gwybodaeth y cyfrif hwn.
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 deddfwriaeth Diogelu Data.
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 mor hir y byddwn yn cadw eich gwybodaeth
Manylion am y cyfnod cadw
Mae pa mor hir y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cadw gwybodaeth yn cael ei
bennu drwy ofynion statudol neu arfer gorau.
I'w gadarnhau

Eich Hawliau (gan gynnwys y Weithdrefn Gwyno)
Eich hawliau o dan y Ddeddf Diogelu Data
Mae'r Ddeddf Diogelu Data yn rhoi nifer o hawliau i destun y 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 Cais 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 arfer eich hawliau, cysylltwch â'r maes gwasanaeth y manylir arno ar frig y ffurflen
hon.
Y Weithdrefn Gwyno
Os ydych yn anfodlon â'r modd y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ymdrin â'ch
cais/gwybodaeth, mae gennych chi’r hawl i gwyno. Cysylltwch â'r Maes Gwasanaeth a
fanylir ar frig y ddogfen hon gan amlinellu eich materion.
Os byddwch yn parhau'n anfodlon, mae gennych hefyd yr hawl i gwyno wrth Swyddfa'r
Comisiynydd Gwybodaeth. Am ragor o wybodaeth am y broses gwyno, dilynwch y ddolen
hon.
www.caerffili.gov.uk/My-Council/Data-protection-and-freedom-of-information/Questionsand-complaints?lang=cy-gb

Crynodeb o'r Hysbysiad Preifatrwydd
Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth
Er mwyn darparu Llyfr Cydymdeimlad ar-lein, bydd The Online Book Company Limited (ar ran
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili) yn casglu eich enw (os dewiswch ei ddarparu) a'ch neges
cydymdeimlad pan rydych yn mynd i'w gwefan at y diben hwn. Y sail gyfreithiol ar gyfer y gwaith
prosesu hwn yw eich caniatâd; mae gennych yr hawl i'w dynnu'n ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â
ni (UnedGyfathrebu@caerffili.gov.uk). Efallai y bydd yr wybodaeth rydych chi'n dewis ei rhoi ar
gael i'r cyhoedd ar-lein hefyd yn cael ei chasglu mewn Llyfr Cydymdeimlad corfforol.
Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth, gan gynnwys yr hawl i gael gafael ar
wybodaeth sydd gennym amdanoch chi a'r hawl i gwyno os ydych chi'n anhapus â'r ffordd y mae
eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu.
I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau a sut byddwn ni (Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili)
prosesu'ch gwybodaeth a'ch hawliau, cliciwch ar y ddolen ganlynol:
https://www.caerphilly.gov.uk/CaerphillyDocs/FOI/PrivacyNotices/CondolenceBook.aspx
Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth hwn, bydd angen i chi sefydlu cyfrif gyda The Online Book
Company Limited drwy ddarparu cyfeiriad e-bost iddynt a chreu cyfrinair. The Online Book
Company Limited yw'r rheolydd mewn perthynas â gwybodaeth y cyfrif hwn. Mae rhagor o
wybodaeth ar sut y bydd The Online Book Company Limited yn defnyddio'ch gwybodaeth ar gael
yma:
https://digitalbooks.theonlinebookcompany.com/contact-page/privacy-policy/
Mae The Online Book Company Limited yn defnyddio cwcis ar ei wefan, a bydd y ddolen ganlynol
yn rhoi gwybodaeth bellach i chi, gan gynnwys sut i reoli neu gael gwared ar y cwcis hyn, pe
byddech chi'n dymuno gwneud hynny.
https://digitalbooks.theonlinebookcompany.com/contact-page/cookies-policy/

