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Rhif Hysbysiad Preifat:
Dyddiad a Crëwyd:

16/08/2017

Dyddiad y Cyhoeddwyd:

18/08/2017
1.00

Rhif Fersiwn:
Rhif Adnabod y Ddogfen

52

Ardal Gwasanaeth:

Gwasanaethau Corfforaethol

Adran:

Uned Gyfathrebu

Manylion Cyswllt:

E-bost: unedgyfathrebu@caerffili.gov.uk
Ffôn: 01443 864354

Enw Hysbysiad Preifat:

Arolwg Tai Preswylwyr cyngor bwrdeistref sirol Caerffili

Disgrifiad:

Bydd yr hysbysiad preifat hwn yn esbonio sut bydd cyngor bwrdeistref
sirol Caerffili yn defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei darparu wrth ymateb i
Arolwg Tai Preswylwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Sut byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth
Pwrpas a sail gyfreithiol er mwyn defnyddio eich gwybodaeth
Pwrpas y prosesu
Bydd eich barn pan fyddwch yn cwblhau’r arolwg yn cael ei choladu ac yn cael ei defnyddio i gynhyrchu’r
adroddiad crynodeb. Bydd adroddiad crynodeb yn cael ei ddefnyddio i gefnogi gwerthusiad ac ailfodelu’r
gwasanaethau lle bo angen a gall gael ei gyhoeddi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Bydd eich manylion cyswllt os ydych wedi gofyn i ymuno â’r Panel Safbwynt yn cael eu defnyddio at y
diben hwn.
Bydd eich manylion cyswllt os ydych wedi gofyn I ymuno â’r Raffl Fawr yn cael eu defnyddio at y diben
hwn.

Sail gyfreithiol er mwyn prosesu
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dibynnu ar eich caniatâd i brosesu eich gwybodaeth.
Er mwyn sicrhau bod prosesu eich data personol yn gyfreithiol o dan y Ddeddf Diogelu, rhaid i amod dilys
o Atodlen 2 o’r Ddeddf gael ei ganfod, sy’n cael ei amlinellu isod:
1. Mae’r cyfrannwr data wedi rhoi ei ganiatâd i’r prosesu.

Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl
Mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl o ran prosesu’r wybodaeth hon. Er mwyn tynnu’ch
caniatâd yn ôl cysylltwch â’r Ardal Gwasanaeth y mae eu manylion wedi eu cynnwys ar ben y ddogfen
hon.

Pwy fydd yn cael mynediad i'ch gwybodaeth
Hunaniaeth y Rheolydd Data a’r Swyddog Diogelu Data
Y Rheolydd Data ar gyfer eich gwybodaeth yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. y Swyddog Diogelu
Tudalen 1 of 3

Data yw:
Mr Paul Lewis
Pennaeth TG a Gwasanaethau Canolog Dros Dro
Ebost: rhyddidgwybodaeth@caerffili.gov.uk
Ffôn: 01443 864322

Manylion prif ddefnyddwyr o’ch gwybodaeth
Prif ddefnyddiwr eich gwybodaeth fydd Uned Gyfathrebu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Bydd barn pawb sydd wedi ymateb i’r arolwg hwn yn cael ei choladu I mewn I adroddiad crynodeb sy’n
gallu cael ei gyhoeddi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Ceisiadau am wybodaeth
Bydd yr holl wybodaeth a gofnodir sydd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn amodol i geisiadau o dan
y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Deddf Diogelu Data
1998.
Os yw’r wybodaeth rydych yn ei darparu yn amodol ar gais o’r fath, lle’n bosib bydd Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili yn ymgynghori â chi ar ei rhyddhad. Os ydych yn gwrthwynebu rhyddhau eich gwybodaeth,
byddwn yn ymatal eich gwybodaeth os yw’r ddeddfwriaeth berthnasol yn caniatáu hynny.

Pa mor hir byddwn yn cadw’ch gwybodaeth
Manylion o’r cyfnod cadw
Penderfynir pa mor hir bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cadw’r wybodaeth drwy ofynion statudol
neu arfer da.
Bydd eich barn yn cael ei chadw am 4 blynedd ac ar wahân o unrhyw wybodaeth gyswllt rydych yn ei
darparu.
Bydd eich manylion cyswllt os ydych yn eu darparu at bwrpas ymuno â’r Panel Safbwynt yn cael eu cadw
a’u defnyddio nes eich bod yn ein hysbysu nad ydych yn dymuno bod yn aelod o’r Panel Safbwynt
mwyach.
Mae eich manylion cyswllt yn cael eu darparu ar gyfer y pwrpas o gael eich cynnwys yn y Raffl Fawr yn
unig ac yn cael eu cadw am 6 mis.

Eich Hawliau (Gan gynnwys y Weithdrefn Gwyno)
Eich hawliau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998
~ Yr hawl i gael mynediad at ddata personal. Mae ffurflenni cais ar gyfer y broses hon ar gael ar ein
gwefan:
www:caerffili.gov.uk/DogfennauCaerffili/Cyngor-a-democratiaeth/sar_form.aspx
~ Yr hawl i atal prosesu sy’n debygol o achosi niwed neu ofid.
~ Yr hawl i atal prosesu ar gyfer rhesymau marchnata.
~ Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniad awtomataidd.
~ Yr hawl i iawndal os yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn methu cydymffurfio gyda gofynion penodol
y Ddeddf Diogelu Data yn ymwneud â’r wybodaeth.
~ Yr hawl i gywiro, blocio, dileu neu ddinistrio gwybodaeth mewn amgylchiadau penodol.
Mae gwybodaeth bellach ar eich hawliau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 ar gael o Swyddfa’r
Comisiynydd:
www.ico.org.uk

Y Drefn Gwyno
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Os ydych yn gwrthwynebu’r modd y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn delio â’ch data, mae
gennych yr hawl i wneud cwyn. Cysylltwch â’r Ardal Gwasanaeth a fanylir ar ben y ddogfen hon sy’n
amlinellu eich materion.
Os ydych yn parhau i fod yn anhapus, mae hefyd gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd
Gwybodaeth.
Mae gwybodaeth bellach ar y broses cwyno hon ar gael o’n gwefan:
www.caerffili.gov.uk/Fy-Nghyngor/Diogelu-Data-a-rhyddid-gwybodaeth/Cwestiynau-a-chwynion
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