Hysbysiad Prosesu Teg
Y Gwasanaeth Cynhwysiant
1. Pam rydym ni'n casglu a chadw eich gwybodaeth bersonol?
Rydym yn casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol fel bod aelodau o'r Gwasanaeth
Cynhwysiant, gan gynnwys yr Athrawon Ymgynghorol, y Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad,
Gweithwyr Allgymorth, y Gwasanaeth Gweithgareddau, Gwasanaeth Chwarae’r Blynyddoedd
Cynnar a Gofal Plant , Partneriaeth Rhieni, Gwasanaeth Cynghori Ysgol, Seicolegwyr Addysgol, y
Panel Cefnogi Cynhwysiant a'r Panel Lleoliadau Arbenigol yn gallu defnyddio'r wybodaeth a
gasglwyd i drafod anghenion eich plentyn a rhoi cyngor a chymorth priodol. Gallai hyn hefyd
gynnwys asesu eich plentyn os oes ganddynt anhawster dysgu sy'n galw am ddarpariaeth addysgol
arbennig a allai gynnwys Asesiad Statudol.
Mae eich data yn cael ei brosesu:
•
•
•

Oherwydd ei bod yn angenrheidiol gwneud hynny er mwyn cyflawni’r dasg hon
Oherwydd bod gennym rwymedigaeth gyfreithiol i wneud hynny o dan God Ymarfer AAA
Cymru (Nodwch)
Oherwydd eich bod chi wedi rhoi eich caniatâd penodol i farchnata a chyfathrebu digidol

O dan y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR), yr amodau o dan Erthygl 9 yr ydym yn
dibynnu arnynt ar gyfer prosesu gwybodaeth am ddisgyblion yw:
•
•
•

Oherwydd eich bod wedi rhoi eich caniatâd penodol i wneud hynny
Oherwydd bod angen i ni gyflawni ein rhwymedigaethau penodol fel rheolwr data i wneud
hynny (ee rhai data a gedwir yn eich cofnod disgybl)
rhesymau o fudd sylweddol i'r cyhoedd (cyfle neu driniaeth gyfartal).

2. Gwybodaeth a gasglwyd gennym ni
Wrth roi cefnogaeth, efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth bersonol ganlynol a roddwch i ni:
•
•
•
•
•

gwybodaeth bersonol (fel enw, cyfeiriad, manylion cyswllt, dyddiad geni, rhyw)
nodweddion categori arbennig (megis ethnigrwydd, crefydd, gwybodaeth feddygol)
rhesymau am y gefnogaeth (megis pryderon am ddysgu, meysydd sydd angen cymorth a newid)
gwybodaeth am asesu a chynlluniau (megis manylion pellach am rwystrau i ddysgu, cryfderau ac
anghenion, ymyriadau a'r camau nesaf i gefnogi canlyniadau)
delweddau, recordiadau fideo a sain, cofnodion digidol a phapur sy'n cefnogi ein gwaith ni gyda chi.
Rydym hefyd yn cael gwybodaeth bersonol o ffynonellau eraill fel a ganlyn:

•
•
•

cyswllt cyfredol a blaenorol gyda sefydliadau eraill (megis pediatregwyr, therapyddion lleferydd ac
iaith, athrawon, gweithwyr cymdeithasol)
gwybodaeth am ysgolion a lleoliadau eraill (megis gwybodaeth am bresenoldeb a gwaharddiad, y
cwricwlwm cenedlaethol a chyrhaeddiad a chynnydd mewn arholiadau)
ymwneud â thimau gwasanaethau plant eraill CSP o'n cofnodion presennol

3. Sut mae gwybodaeth amdanoch chi yn cael ei defnyddio
Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei phrosesu yn ôl Rheoliadau Gwarchod Data
Cyffredinol 2016 a Chod Ymarfer AAA Cymru.
Mae gennym ddyletswydd i ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir gennym a gallem ddefnyddio'r
wybodaeth a ddarparwyd gennych chi ar Ffurflen Atgyfeirio’r Gwasanaeth Cynhwysiant a'r Cais am
Gyswllt/ Ffurflen Atgyfeirio’r Gwasanaeth Cynhwysiant a’r Fforwm Cyfathrebu i gyflawni'r
swyddogaeth honno. Byddwn yn croeswirio'r wybodaeth gydag adrannau eraill o Gyngor Sir Penfro
a Chynghorau eraill os yw'n berthnasol.
Byddwn hefyd yn gwneud unrhyw ddatgeliadau sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith a gallwn hefyd rannu'r
wybodaeth hon â chyrff eraill sy'n gyfrifol am ganfod / atal twyll neu archwilio / gweinyddu arian
cyhoeddus er mwyn sicrhau bod arian wedi'i dargedu a'i wario yn y ffordd fwyaf priodol a chosteffeithiol. Er mwyn cyflawni hyn, gellir rhannu gwybodaeth gydag adrannau mewnol eraill o fewn
Cyngor Sir Penfro a chydag Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Ni fyddwn yn gwneud unrhyw ddatgeliadau i drydydd parti at ddibenion marchnata.
Bydd eich data chi a'ch plentyn yn ddiogel a chyfrinachol bob amser a byddwn yn casglu'r
wybodaeth bersonol sydd ei hangen yn unig i asesu hawl eich plentyn i gefnogaeth gan y
Gwasanaeth Cynhwysiant.
4. Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth?
Byddwn yn cadw'r wybodaeth a roddwyd i ni am 25 mlynedd ar ôl dyddiad geni eich plentyn, oni
bai ei bod yn destun camau cyfreithiol, a bydd eich gwybodaeth chi a'ch plentyn yn cael ei
dinistrio'n ddiogel ar ôl y cyfnod hwn. Bydd gwybodaeth am anghenion addysgol arbennig yn cael
ei chadw am 30 mlynedd ar ôl dyddiad geni eich plentyn.
5. Mynediad i'm gwybodaeth bersonol?
Gallwch ganfod a oes gennym unrhyw wybodaeth bersonol trwy wneud cais gwrthrych am
wybodaeth o dan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2016. I wneud cais am unrhyw wybodaeth
bersonol y gallem ei dal, mae angen i chi gysylltu â:
Y Tîm Mynediad at Gofnodion
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
* accesstorecords@pembrokeshire.gov.uk
( 01437 775798
6. Eich Hawliau

O dan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2016, mae gennych hawliau fel unigolyn y gallwch chi eu
hymarfer mewn perthynas â'r wybodaeth rydym ni yn ei chadw amdanoch chi a / neu'ch plentyn:
•
•
•

•
•

•
•

Yr hawl i gael mynediad - mae gennych hawl i ofyn am gael mynediad at, a chopi o'r
wybodaeth sydd gennym amdanoch chi a / neu'ch plentyn.
Yr hawl i unioni - mae gennych yr hawl i ofyn am gael eich gwybodaeth chi, a / neu'ch
plentyn wedi’i chywiro, os yw'n anghywir.
Yr hawl i gyfyngu ar brosesu - gallwch ofyn i ni roi'r gorau i brosesu eich gwybodaeth
bersonol chi, a / neu wybodaeth bersonol eich plentyn, ond gallai hyn oedi neu ein rhwystro
rhag cyflwyno gwasanaeth i'ch plentyn. Byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais ond efallai
y bydd yn ofynnol i ni ddal neu brosesu gwybodaeth i gydymffurfio â'n dyletswyddau
cyfreithiol.
Yr hawl i wrthwynebu - mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth
bersonol, a / neu wybodaeth bersonol eich plentyn.
Yr hawl i ddileu - gallwch ofyn ein bod yn dileu eich data personol chi neu'ch plentyn, ond
gallai hyn oedi neu ein rhwystro rhag cyflwyno gwasanaeth, neu barhau i ddarparu
gwasanaeth, i'ch plentyn. Byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais ond efallai y bydd yn
ofynnol i ni ddal neu brosesu gwybodaeth i gydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol.
Yr hawl i gludadwyedd data - mae gennych yr hawl i ofyn am drosglwyddo eich gwybodaeth
chi, a / neu wybodaeth eich plentyn, heb ataliad.
Yr hawl i beidio â bod yn destun gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomatig.

Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl - gallwch dynnu'ch caniatâd i ni brosesu eich gwybodaeth yn ôl ar
unrhyw adeg, ond gallai hyn oedi neu ein rhwystro rhag cyflwyno, neu barhau i ddarparu
gwasanaeth, i'ch plentyn. Byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais ond efallai y bydd yn ofynnol i ni
ddal neu brosesu gwybodaeth i gydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol.
I wneud cais mewn perthynas ag unrhyw un o'ch hawliau, cysylltwch â:
Y Gwasanaeth Cynhwysiant
Adran Addysg
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
* business.support.unit.children&schools@pembrokeshire.gov.uk
( 01437 764551
7. Cwynion neu Ymholiadau
Mae Cyngor Sir Penfro yn ymdrechu i fodloni'r safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth
bersonol. Am y rheswm hwn, rydym yn cymryd unrhyw gwynion a gawn am hyn o ddifrif. Rydym
yn annog pobl i ddod â materion i’n sylw os ydynt o'r farn fod y modd rydym yn casglu neu’n
defnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu'n amhriodol.

Nid yw'r rhybudd preifatrwydd hwn yn rhoi'r holl fanylion am bob agwedd ar y modd rydym yn
casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag rydym yn hapus i ddarparu unrhyw
wybodaeth ychwanegol neu esboniad sydd ei angen. Dylid anfon unrhyw geisiadau am hyn at y
cyfeiriad isod:
Jo Hendy, Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
* dataprotection@pembrokeshire.gov.uk
( 01437 764551
Os ydych chi am wneud cwyn am y ffordd yr ydym wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch
gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth fel y corff statudol sy'n goruchwylio cyfraith diogelu
data:
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
SK9 5AF
* work@ico.org.uk
( 0303 123 1113
8. Newidiadau i'r rhybudd preifatrwydd hwn
Rydym yn adolygu ein rhybudd preifatrwydd yn rheolaidd.

