
Click to edit Master title styleCyflwyniad i’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) – sut i

ddelio â data personol yn deg ac yn gyfreithlon

Elinor Corbett-Jones, Cyfreithiwr Cyswllt

3 Mai 2018



• Yn dod i rym 25 Mai 2018 er gwaethaf Brexit

• Yn berthnasol wrth brosesu gwybodaeth dinasyddion yr UE

• Rheoliad yn dod i rym ar unwaith – ond mae Bil Gwarchod

Data y DU wedi’i gyhoeddi

• Tebyg iawn i’r Ddeddf Diogelu Data 1998 ar y cyfan, ond yn

ddigon gwahanol i fod yn cipio penawadau! 

• Mae’r dirwyon yn llawer uwch

 €10m neu 2% o drosiant byd-eang

 €20m  neu 4% o drosiant byd-eang

• Deddfwriaeth gysylltiedig: Rheoliad ar Breifatrwydd a 

Chyfathrebu Electronig (sydd ar ffurf drafft ar hyn o bryd)

Trosolwg



• Data Personol – am be ydan ni’n sôn

• Egwyddorion diogelu data

• Camau allweddol er mwyn paratoi ar gyfer y GDPR

 Mapio data

 Sail gyfreithiol ar gyfer prosesu

 Hawliau unigolion

 Hysbysiadau preifatrwydd

• Dangos cydymffurfiaeth

• Toriadau a'r ddyletswydd i hysbysu

Agenda



• Unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag “unigolyn byw 
adnabyddadwy” (a elwir yn wrthrych data)

• Mae hyn yn golygu unigolyn byw sy’n gallu gael ei adnabod, naill 
ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, yn benodol trwy gyfeirio at:

 dynodwr fel enw, rhif adnabod, data lleoliad neu ddynodwr ar-lein; 
neu 

 un neu ragor o ffactorau sy’n benodol i hunaniaeth gorfforol, 
ffisiolegol, genetig, meddyliol, economaidd, diwylliannol neu 
gymdeithasol yr unigolyn

• Mae’r diffiniad yn y Ddeddf Diogelu Data blaenorol yn cadarnhau 
bod hyn yn cynnwys: 

 mynegiadau barn

 arwydd o fwriad 

Data personol



Yn cael ei adnabod fel categori data arbennig:

• Tarddiad hiliol neu ethnig

• Barn wleidyddol

• Credodau crefyddol neu athronyddol

• Aelodaeth Undeb Llafur

• Tramgwyddau neu droseddau honedig

• Iechyd corfforol neu feddyliol

• Data genetig

• Data adnabod biometric

• Bywyd Rhywiol

• Cyfeiriadedd rhywiol

Data risg uchel: data cyfathrebu electronig, data lleoliad, data ariannol (y gellid ei ddefnyddio
ar gyfer twyll talu)

Data personol risg uchel



1. Mae’n rhaid i’r prosesu fod yn gyfreithlon, yn deg ac yn dryloyw

2. Mae’n rhaid casglu data at ddibenion penodol, eglur a dilys

3. Dylai fod yn ddigonol, perthnasol ac nid yn ormodol at y dibenion

4. Dylai fod yn gywir ac wedi ei gadw’n ddiweddar

5. Ni ddylai data gael ei gadw am amser hirach na sydd ei angen
mewn ffurf adnabyddadwy – mae angen polisi cadw

6. Mae’n rhaid cadw’r data yn ddiogel – dulliau trefniadol a 
thechnolegol priodol sy’n amddiffyn rhag prosesu
anawrdurdodedig neu anghyfreithlon ac yn erbyn colli, dinistrio neu
ddifrod damweiniol

• Mae’n rhaid prosesu’r data yn ôl hawliau’r unigolion

• Ni ddylai’r data gael ei drosglwyddo y tu allan i’r AEE

Egwyddorion diogelu data



Pa ddata personol yr ydym yn ei brosesu a pham?

Pa sail gyfreithiol GDPR ydym ni’n dibynnu arnynt?

Felly: pa hawliau unigol sy’n berthnasol?

Drafftiwch eich hysbysiadau preifatrwydd

Paratoi am y GDPR



Y daith ddata – camau prosesu

Cadw

Cyrchu a 
defnyddio

Diweddaru
a chywiro

Caffael

(ac o ble)

Rhannu
gyda

trydydd
parti

Archifo a 
Dinistrio

Trosglwydd
o i eraill



• Rheolydd Data – y corff naturiol neu gyfreithiol, cyhoethus, 

asiantaeth neu unrhyw gorff arall sydd ar ben ei hun, neu ar y cyd

ag eraill, yn pennu dibenion a dulliau prosesu data

• Prosesydd Data – enid cyfreithiol sy’n prosesu data personol ar ran 

y rheolwr (ac eithrio person a gyflogir gan y rheolwr)

 Rheolau ynghylch dewis proseswyr data a chontractau gyda

nhw

• DS Yn aml mae’n anodd ei ddatrys – mae’n bosib bod yn rheolydd

o’r un gwybodaeth ar y cyd â rheolydd arall

Rheolydd data a proseswyr data



1. Caniatâd

2. Angenrheidiol ar gyfer perfformio’r contract – gyda’r 
gwrthrych data

3. Angenrheidiol ar gyfer rwymedigaeth gyfreithiol

4. Angenrheidiol er mwyn amddiffyn buddiannau hanfodol y 
gwrthrych data neu berson arall

5. Angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu 
wrth arfer awdurdod swyddogol

6. Angenrheidiol at ddibenion buddiannau dilys a ddilynir gan y 

rheolwr neu drydydd parti, ac eithrio pan fo buddiannau o’r 

fath yn cael eu diystyru gan fuddiannau, hawliau neu ryddid 

y gwrthrych data

Sail gyfreithiol (data personol cyffredin)



• Caniatâd eglur

• Atal neu ganfod trosedd / atal twyll

• Gweithgareddau Rheoleiddio

• Swyddogaethau cyhoeddus

• Cyfraith cyflogaeth, cyfraith nawdd cymdeithasol neu cyfraith sy’n

ymwneud ag amddiffyn y gymdeithas

• Budd-daliadau cyflogaeth (yswyriant bywyd / pensiynau)

• Monitro cyfleoedd cyfartal (hil, anabledd, tueddfryd rhywiol a 

chrefydd)

Sail gyfreithiol (categoriau arbennig data personol)



• Safon uchel lle mae gan unigolion ddewis a rheolaeth wirioneddol

• Clir a chryno – penodol a gronynnog, heb fod yn annelwig neu’n

ganiatâd ‘flanced.’  

• Angen cadarnhad bositif – nid yw caniatâu wrth beidio gwrthod yn

dderbyniol

• Mae caniatâd ymhlyg dal i fod yn bosibl, ond mae’n gyfyngedig

• Dylid ei gadw ar wahan i delerau ac amodau eraill

• Ni ddylai fod yn rhagofyniad i wasaneth

• Dylai fod yn hawdd i dynnu’n ôl

• Dylai fod yn amlwg trwy gofnodion – pwy, pryd, sut, a beth

wnaethoch chi ddweud wrth bobl

Caniatâd yn ôl y GDPR 



• Rhaid cael caniatâd ymlaen llaw ar gyfer pob math o farchnata trwy
cyfarthrebiad electronig

• Mae gan ‘marchnata’ ddiffiniad eang iawn

• Diffiniad blaenorol rhwng tanysgrifwyr unigol a chorfforaethol wedi
diflannu

• Mae’r ddarpariaeth blaenorol o ‘gwsmer’ wedi’w chadw:

 Os ydych wedi caffael y manylion cyswllt yng nghyd-destun
gwerthu cynnyrch neu wasanaeth, gallwch farchnata cynnyrch neu
wasanaethau tebyg heb ganiatâd ymlaen llaw

 Mae’r cyfeiriad at ‘drafodi’ wedi cael diflannu

• Rhaid (a) nodi ei hun fel cyfathrebiad marchnata (b) nodi’r rheolwr
data a (c) darparu opsiwn hawdd i ddileu’r tanysgrifiad

• DS Cookies

Caniatâd pan yn marchnata -

Rheoliad ar Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (RPEC)



• Yr hawl i gael eich hysbysu – Hysbysiadau Preifatrwydd

• Yr hawl i gael mynediad 

• Yr hawl i unioni

• Yr hawl i gael eich anghofio

• Yr hawl i gyfyngu’r prosesu

• Yr hawl i gludo data

• Yr hawl i wrthwynebu

• Hawliau mewn perthynas a phenderfyniadau a phroffilio awtomataidd

• DS Mae llawer o eithriadau cymleth, gan gynnwys er engraifft “trosedd 
a threthiant,” achosion cyfreithiol, swyddogaethau rheoleiddio, marcio 
arholiadau

Hawliau unigolion



• Codi’r mater gyda’r rheolwr data:

 rhwymedigaeth gadarnhaol i gynorthwyo’r gwrthrych data 

 mis i ymateb (gall ymestyn i dau fis)

 ni ddylid codi tâl (er bod eithriadau)

 rhaid dweud wrth y gwrthrych data am eu hawliau pellach

• Cwyn i’r ICO

• Gweithred llys a hawliad am iawndal – yn cynnwys iawndal

am drallod (difrod materol ac anfaterol)

Sut mae unigolion yn gorfodi’r hawliau? 



Pryd

• Ar y pryd caffaelir y data yn uniongyrchol o’r gwrthrych data

• Os caffaelir data o ffynhonnell wahanol:

 o fewn cyfnod rhesymol – dim hwyrach na mis; neu

 os yn defnyddio’r gwybodaeth ar gyfer cyfathrebu a’r gwrthrych
data, ar adeg y cyfathrebiad cyntaf; neu

 os yn datgelu i drydydd parti, pan ddatgelir y data yn gyntaf

Sut

• Gwybodaeth ysgrifenedig

• Yn gryno, yn dryloyw, yn ddealladwy, yn hygyrch. Wedi’i ysgrifennu
mewn iaith glir a phlaen ac am ddim

• Ymagwedd haenog – print / electronig

Hysbysiad preifatrwydd – pryd a pham?



• Pwy yw’r rheolwr data – manylion cyswllt

• Dibenion a sail gyfreithiol y prosesu

• Categorïau o ddata personol 

• Derbynwyr y data – pwy rydyn ni’n rhannu’r gwybodaeth hefo – yn  ôl enw

• Manylion trosglwyddiadau y tu allan i’r AEE

• Cyfnod cadw (a’r meini prawf i’w ddefnyddio)

• Bodolaeth hawliau’r unigolyn – a pha rhai sy’n berthnasol

• Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl

• Yr hawl i gyflwyno cwyn

• Ffynhonnell y data – os na chaffaelwyd yn uniongyrchol 

• Goblygiadau o fethu darparu data

• Penderfyniadau a phroffilio awtomataidd

Hysbysiad preifatrwydd – beth?



• Perthynas gyda’r ICO

• Cadw cofnodion

• Swyddog Diogelu Data?

• Diogelu data trwy ddylunio asesiadau effaith diogelu

data  

• Defnyddio proseswyr data

• Asesiadau effaith diogelu data (DPIAs)

Arddangos cydymffurfiaeth



• Sylfaen i bawb – polisïau diogelu data clir a chynhwysfawr

Sefydliadau gyda 250+ staff  – Cofnod o brosesu 

• Dibenion eich prosesu data

• Disgrifiad o’r categorïau o ddata a phynciau data

• Categorïau o dderbynwyr

• Trosglwyddiadau y tu allan i’r EAA

• Polisi cadw

• Disgrifiad cyffredinol o’ch mesurau diogelwch

Cadw cofnodion



Sefydliadau Llai – Cofnod o Brosesu 

• Dim ond pan fo prosesu yn debygol o arwain at berygl i’r 

gwrthrych data

• Ddim yn achlysurol

• Yn cynnwys categorïau arbennig

Cadw cofnodion



• Gorfodol mewn tri sefyllfa

 Awdurdod cyhoeddus

 Monitro systematig o unigolion ar raddfa fawr 

 Prosesu categorïau arbennig o ddata ar raddfa fawr

• Mae’n debygol y bydd 27,000 yn cael eu penodi ar draws Ewrop ar 
Ddiwrnod un

• Cyfrifoldeb / rôl bwysig

 Pwynt cyswllt

 Hysbysu a chynghori

 Monitro cydymffurfiaeth

 Adrodd i’r lefel rheoli uchaf

Swyddogion diogelu data



• Y syniad y dylid gwarchod diogelu data fod wedi’w mewnosod

mewn prosesau o’r cychwyn

• Asesiad Effaith Diogelu Data (DPIA) - yn arfer da cyfredol fel

offeryn rheoli risg i asesu effaith prosesu ar wrthrych y data

• Mae’r GDPR yn gwneud DPIA yn ofyniad cyfreithiol penodol mewn

rhai amgylchiadau:

 Wrth ddefnyddio technolegau newydd

 Pan fydd prosesu yn debygol o arwain at risg uchel i hawliau a 

rhyddid unigolion

Diogelu data o’r cychwyn cyntaf / 

Asesiad Effaith Diogelu Data (DPIA)



• Torri diogelwch data sy’n arwain at ddinstrio, colli, newid, datgelu
neu mynediad heb awdurdod

• Hysbysu ICO lle mae’r torri yn debygol o arwain at risg i hawliau a 
rhyddid pobl naturiol

• Y posibilrwydd bod risg o: wahaniaethu, difrod i enw, colli
cyfrinachedd, colled ariannol sylweddol neu golled economaidd neu
gymdeithasol sylweddol.

• Rhaid asesu pob toriad i weld a yw’n cyrraedd y trothwy hwnnw

• Amserlen hysbysu 72 awr ar gyfer hysbysiad i’r ICO

• Mewn rhai amgylchiadau bydd rhaid hysbysu’r gwrthrych data eu
hunain – “risg uchel”

 Dirwy posibl o € 10m Ewro os na fydd yn hysbysu

 Dirwy posibl o € 20m Ewro ar gyfer y toriad ei hun

Toriadau a hysbysiadau gorfodol



• Adran 117 – rhwystro arolygiad yr ICO neu fethu â chynorthwy’r
arolygiad

• Adran 139 – methu â chydymffurfio â rhybudd gwybodaeth neu roi
datganiad ffug yn fwriadol neu’n ddi-hid

• Adran 161 –yn cael, datgelu, cadw, gwerthu neu cynnig gwerthu data 
personol yn fwriadol neu’n ddi-hid heb ganiatad y rheolwr

• Adran 162 – yn ail-ddynodi data personol yn fwriadol neu’n ddi-hid heb
ganiatad y rheolwr

• Adran 163 – newid, atal, rhwystro, dileu, dinsitrio neu cuddio
gwybodaeth er mwyn atal datgeliad o dan gais mynediad data

Troseddau – Deddf Diogelu Data 2018
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