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Disgrifiad o'r Hysbysiad Preifatrwydd: Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut y
bydd Tîm Prosiectau Cyflogadwyedd Cronfa
Gymdeithasol Ewrop y Cyngor yn defnyddio'r wybodaeth
bersonol a roddwch ar eich ffurflenni cofrestru, yn ystod
cyfweliadau cychwynnol ac yn ystod ein cysylltiad
cyfredol â chi. Mae hefyd yn cynnwys dolenni cyswllt i
Hysbysiadau Preifatrwydd Swyddfa Cyllid Ewropeaidd
Cymru a'r awdurdod lleol sy'n gweithredu fel Noddwr
Arweiniol y Prosiect.

Sut y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth
Y ffynhonnell a'r math o wybodaeth a brosesir
Categorïau o ddata personol a geir
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael y categorïau canlynol o ran eich data
personol o'ch ffurflen gofrestru am un o brosiectau cyflogadwyedd Cronfa Gymdeithasol
Ewrop:
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Statws cartref
Statws cyflogaeth
Statws budd-daliadau

Mae'r ffurflen gofrestru hefyd yn gofyn am wybodaeth amdanoch chi sydd wedi'i diffinio fel
data categori arbennig. Mae darparu'r data hwn yn ddewisol, a bydd yn cynnwys:
 Ethnigrwydd
 Cyflyrau iechyd, gan gynnwys math o anabledd
Bydd y tîm cyflogadwyedd hefyd yn cadw cofnod achos o'ch cyfranogiad gyda'r tîm, a fydd
yn cynnwys:
 Eich ffurflen gofrestru, fel y nodir uchod
 Y cyrsiau a'r math o gyflogaeth yr ydych yn mynegi diddordeb ynddynt
 Y cyrsiau a'r manylion am gyflogaeth y byddwch yn ymgymryd â nhw yn
ddiweddarach
 Asiantaethau eraill y byddwn yn eich cyfeirio atynt o ganlyniad i broblemau y
byddwch wedi eu datgelu i ni
Yn ystod y cyfweliad cofrestru, gofynnir i chi a oes gennych unrhyw euogfarnau troseddol at
ddibenion iechyd a diogelwch a nodi unrhyw gymorth ychwanegol y bydd ei angen arnoch,
o bosibl. Os byddwch yn datgelu euogfarn droseddol, bydd y wybodaeth hon yn cael ei
chofnodi mewn asesiad risg ar eich cofnod achos.
Ffynhonnell y data personol

Ffurflen gofrestru, cyfweliad cychwynnol a chysylltiad cyfredol â chi.

Y diben a'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio 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.
Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn darparu amddiffyniad ychwanegol ar gyfer rhai
dosbarthiadau o wybodaeth o'r enw ‘data personol categori arbennig’. Os bydd unrhyw
wybodaeth yn dod o fewn y diffiniad o ddata personol categori arbennig, yna mae'n rhaid
nodi amod ychwanegol o Erthygl 9 o'r Rheoliadau. Mae hefyd amddiffyniad ychwanegol ar
gyfer data personol mewn perthynas ag euogfarnau troseddol a throseddau. Os bydd
unrhyw ddata personol yn dod o fewn y categori hwn, yna mae'n rhaid nodi amod
ychwanegol o Erthygl 10 o'r Rheoliadau.
Amlinellir y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol yn y tabl isod, ynghyd â'r
diben.

Diben

Mae Prosiectau Cyflogadwyedd Cronfa
Gymdeithasol Ewrop, Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn prosesu
gwybodaeth bersonol i gynorthwyo
ymgeiswyr i gael mynediad i gyfleoedd
cyflogaeth ac addysg.

Sail gyfreithiol ar gyfer y gwaith prosesu
Data
Data categori
Euogfarnau
personol
arbennig
troseddol/
(Erthygl 6)
(Erthygl 9)
troseddau
(Erthygl 10)
6(1)(f)
9(2)(g) Buddiant 9(2)(b) a
Buddiannau cyhoeddus
Deddf Diogelu
dilys
sylweddol
Data 2018
(“legitimate (“substantial
Atodlen 1(1)
interests”)
public interest”)
cyflogaeth,
a Deddf Diogelu nawdd

Data 2018
Atodlen 1(8)
cyfle neu
driniaeth gyfartal
(“equality of
opportunity or
treatment”)

Mae Data Categori Arbennig (sef
ethnigrwydd, cyflyrau iechyd) yn
ddewisol ac, os caiff eu darparu, caiff eu
prosesu i sicrhau a monitro cyfle a
thriniaeth gyfartal.
Gofynnir am ddata collfarnau troseddol/
troseddau pan wahoddir am gyfweliad er
mwyn cwblhau asesiad risg, os oes
angen.
Er mwyn bodloni amodau ariannu, rhaid
i ni rannu gwybodaeth â noddwyr
arweiniol, y noddwyr arweiniol yw
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a
Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau
Gwent. Mae'r holl bartneriaid yn gweithio
ar y cyd ar y prosiectau hyn i wneud y
mwyaf o gyllid a lleihau costau.
Er mwyn bodloni amodau ariannu,
mae'n rhaid darparu gwybodaeth
benodol am ddysgwyr ar gyfer
Llywodraeth Cymru, ond ni fydd hyn yn
cynnwys data categori arbennig na data
euogfarnau troseddol, oni bai bod y
manylion adnabod wedi'u tynnu oddi ar y
data.

cymdeithasol
ac
amddiffyniad
cymdeithasol
(“employment,
social security
and social
protection”)

6(1)(f)
Buddiannau
dilys
(“legitimate
interests”)

6(1)(f)
Buddiannau
dilys
(“legitimate
interests”)

Pwy fydd yn gallu cyrchu eich gwybodaeth?
Manylion y Rheolwr Data a'r 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. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Maes Gwasanaeth.
Manylion am brif ddefnyddwyr eich gwybodaeth
Prosiectau Cyflogadwyedd Cronfa Gymdeithasol Ewrop, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Manylion am unrhyw rannu o'ch gwybodaeth o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili
Bydd y Tîm Cymunedau yn Gyntaf yn asesu ceisiadau rhag ofn y byddai o gymorth cyfeirio
ymgeiswyr at brosiectau eraill a ariennir sy'n cael eu gweinyddu gan y Cyngor neu
sefydliadau eraill. Fe'ch cysylltir â chi i sicrhau bod yr asesiad hwn gan y Tîm Cymunedau
yn Gyntaf yn iawn gyda chi.

Manylion am unrhyw rannu o'ch gwybodaeth â sefydliadau eraill
A hwythau'n noddwyr arweiniol ar gyfer y prosiectau hyn drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop,
mae'n ofynnol i ni rannu gwybodaeth â'r canlynol:
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn achos Pontydd i Waith 2, Sgiliau Gwaith i Oedolion 2,
a Meithrin, Cymhwyso, Ffynnu.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn achos Ysbrydoli i Weithio.
Llywodraeth Cymru yn achos yr holl brosiectau a ariennir gan Ewrop, gan mai Swyddfa
Cyllid Ewropeaidd Cymru sy'n rheoli'r gwaith darparu cyllid, yn cynnal archwiliadau, ac yn
llunio adroddiadau i fodloni'r canllawiau ariannu.
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 y 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 am y cyfnod cadw
Mae'r cyfnod y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cadw gwybodaeth yn cael ei
bennu trwy ofynion statudol neu arferion gorau. Ar gyfer prosiectau a ariennir gan Ewrop,
mae'n rhaid i ni gadw gwybodaeth tan 2027 neu hyd nes y bydd Swyddfa Cyllid
Ewropeaidd Cymru yn caniatáu cael gwared arni.

Eich Hawliau (gan gynnwys y Weithdrefn Gwynion)
Eich hawliau dan gyfraith 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 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 arfer 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:
www.caerffili.gov.uk/My-Council/Data-protection-and-freedom-of-information/Questionsand-complaints?lang=cy-gb

Hysbysiadau preifatrwydd eraill
Gellir gweld yr hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer ein sefydliadau partner drwy ddilyn
y dolenni cyswllt canlynol:
https://www.torfaen.gov.uk/cy/AboutTheCouncil/DataProtectionFreedomofInformation/Data
Protection/Data-Protection.aspx
https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/cyngor/diogelu-data-a-rhyddid-gwybodaeth/councilsprivacy-notice/
https://llyw.cymru/docs/caecd/publications/180518-privacy-notice-cy.pdf

Crynodeb o'r Hysbysiad Preifatrwydd
Sut y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth
Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut y bydd Tîm Prosiectau Cyflogadwyedd Cronfa
Gymdeithasol Ewrop y Cyngor yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a roddwch ar eich ffurflenni
cofrestru, yn ystod cyfweliadau cychwynnol ac yn ystod ein cysylltiad cyfredol â chi.
Mae Prosiectau Cyflogadwyedd Cronfa Gymdeithasol Ewrop, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn
prosesu gwybodaeth bersonol i gynorthwyo ymgeiswyr i gael mynediad i gyfleoedd cyflogaeth ac
addysg. Rhennir gwybodaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chyngor Bwrdeistref Sirol
Blaenau Gwent yn unol â'r canllawiau ariannu. Er mwyn bodloni amodau ariannu, mae'n rhaid
darparu gwybodaeth benodol am ddysgwyr ar gyfer Llywodraeth Cymru, ond ni fydd hyn yn
cynnwys data categori arbennig na data euogfarnau troseddol, oni bai bod y manylion adnabod
wedi'u tynnu oddi ar y data.
Bydd y Tîm Cymunedau yn Gyntaf yn asesu ceisiadau rhag ofn y byddai o gymorth cyfeirio
ymgeiswyr at brosiectau eraill a ariennir sy'n cael eu gweinyddu gan y Cyngor neu sefydliadau
eraill. Fe'ch cysylltir â chi i sicrhau bod yr asesiad hwn gan Dîm Cymunedau yn Gyntaf yn iawn
gyda chi.
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.
Am ragor o wybodaeth am sut yr ydym yn prosesu eich gwybodaeth ac am eich hawliau, yn
ogystal â dolenni cyswllt i wybodaeth gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a'r awdurdod lleol
sy'n gweithredu fel Noddwr Arweiniol y Prosiect, dilynwch y ddolen gyswllt ganlynol:
{Hyperddolen i'r Hysbysiad Preifatrwydd Llawn ar ein gwefan}

