
 

YR EGLWYS YNG NGHYMRU 
 

COVID-19 Hysbysiad Preifatrwydd 
Rhestr Ffisegol o Glerigion, Staff ac Ymwelwyr sy’n bresennol mewn adeiladau eglwysig lle 

nad oes modd cadw pellter corfforol o 2 fetr. 
 

Enw’r Corff Ymddiriedolwyr lleol: __________________ (“yr Ymddiriedolwyr”) 
 

Eglwys __________________________ (“yr Adeilad”) 
 
Mae’r hysbysiad hwn yn egluro sut y bydd gwybodaeth amdanoch chi’n cael ei defnyddio dros dro gan yr 
Ymddiriedolwyr yn ystod argyfwng pandemig Covid-19 fel y gallwn greu rhestr o glerigion, staff ac 
ymwelwyr sy’n bresennol yn yr adeilad nad oedd modd iddyn nhw gadw pellter corfforol o 2 fetr oddi wrth 
ei gilydd, fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r strategaeth “Profi Olrhain Diogelu”. 

1. Pwy ydym ni  

Yr Ymddiriedolwyr yw’r rheolwr data (manylion cyswllt yn adran 7 isod).  Felly ni sy’n penderfynu sut a 
pham y bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio. 
 
2. Y wybodaeth a gasglwn amdanoch chi a pham mae ei hangen arnom 
Rydym ni’n casglu eich data er mwyn prosesu eich archeb i ymweld â’r Adeilad. Fodd bynnag, rydym yn 
casglu eich data hefyd i gefnogi’r strategaeth Profi Olrhain Diogelu, fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru. 
 
Er y gall eich manylion cyswllt fod gennym eisoes, mae’r pandemig Covid-19 wedi creu sefyllfa unigryw a 
rhesymau ychwanegol i ni gasglu enw a rhif ffôn unrhyw glerigion, staff ac ymwelwyr sy’n defnyddio neu’n 
bresennol yn yr Adeilad, ac nad oes modd iddyn nhw gadw pellter corfforol o 2 fetr yn ystod eu hymweliad, 
er mwyn cefnogi’r strategaeth Profi Olrhain Diogelu.    
 
Mae hyn yn benodol ar gyfer olrhain cysylltiadau, sef y broses o ganfod, asesu a rheoli pobl sydd wedi bod 
yn agored i haint er mwyn atal lledaenu’r haint ymhellach ac i ymchwilio i achosion lleol.   

Yn gryno, dyma yw Profi Olrhain Diogelu : 
• mae’n darparu prawf i unrhyw un sydd â symptomau coronafeirws er mwyn canfod a yw’r feirws 

ganddyn nhw; 
• mae’n cysylltu ag unrhyw un sydd wedi cael canlyniad prawf cadarnhaol i’w helpu nhw i rannu 

gwybodaeth am unrhyw bobl y byddan nhw wedi cael cysylltiad agos â nhw’n ddiweddar; 
• mae’n rhybuddio’r cysylltiadau hynny os oes angen, a dweud wrthyn nhw am hunanynysu er mwyn 

helpu i atal lledaeniad y feirws. 

Dim ond manylion cyswllt pobl na fyddant yn gallu cadw pellter corfforol o 2 fetr y byddwn ni’n eu casglu 
(ac eithrio aelodau o’u haelwydydd nhw eu hunain) yn ystod ymweliad. Bydd hyn yn cynnwys (er enghraifft) 
pobl sy’n dymuno derbyn y Cymun Bendigaid. 

Mae hyn yn wirfoddol a gallwch ddewis inni beidio â rhannu’ch manylion gyda’r gwasanaeth 
Profi Olrhain Diogelu. Byddwn yn dal i dderbyn eich archeb ar-lein. 

 

3. Sail gyfreithiol 
Byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth yn unol â’r gyfraith, fel y nodir isod: 

• Cydsyniad – Mae angen i ni gael eich cydsyniad er mwyn casglu eich enw a’ch manylion cyswllt er 
mwyn prosesu eich archeb, ac i rannu hyn gyda’r gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu os gofynnir i ni 
wneud hynny. Byddwch yn rhoi eich cydsyniad i ni trwy roi eich manylion a llenwi’r archeb ar-lein. 

• Cydsyniad penodol – Mae angen i ni gael eich cydsyniad penodol er mwyn casglu eich data ar y 
sail y gallwch fod wedi datgelu cred grefyddol trwy ddefnyddio/ymweld â’n hadeilad(au) eglwysig. 
Byddwch yn rhoi eich cydsyniad penodol i ni trwy lenwi’r archeb ar-lein a dewis/nodi ‘Ydw’ lle bo’n 
briodol neu 'Nac ydw’ os nad ydych am i ni rannu eich data gyda’r gwasanaeth Profi Olrhain 
Diogelu. 



 

Gallwch dynnu eich cydsyniad yn ôl unrhyw bryd ar ôl rhoi eich manylion trwy roi gwybod i ni 
nad ydych chi am i ni gadw neu rannu eich data personol mwyach at ddibenion Profi Olrhain 
Diogelu. Fodd bynnag, unwaith y byddwn wedi rhoi eich manylion i’r gwasanaeth Profi 
Olrhain Diogelu ni allwn wedyn atal y manylion rhag cael eu prosesu. Os ydych am gysylltu â 
ni, gweler y manylion yn 7 isod. Byddwn yn parhau i brosesu eich data archebu ar-lein, oni bai 
y cewch eich hysbysu fel arall. 

 
4. Rhannu eich data 
Byddwn yn trin eich data personol yn gwbl gyfrinachol a dim ond os gofynnir i ni wneud hynny y byddwn yn 
ei rannu â’r gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu. Defnyddir y data at y dibenion a nodir yn yr Hysbysiad 
Preifatrwydd hwn yn unig. 

 
5. Cadw Data  
Byddwn yn cadw eich enw a’ch rhif ffôn am 21 diwrnod ar y mwyaf ar ôl y digwyddiad yr ydych chi’n ei 
fynychu; wedyn byddwn yn dileu’r data.  
 
6. Eich Hawliau Cyfreithiol  
Oni bai eich bod yn esempt o dan y GDPR neu Ddeddf Diogelu Data 2018, mae gennych yr hawliau 
canlynol mewn perthynas â’ch data personol: - 
• Yr hawl i gael eich hysbysu am unrhyw ddata sydd gennym ni amdanoch chi; 
• Yr hawl i ofyn am gopi o’r data personol sydd gennym ni amdanoch chi; 
• Yr hawl i dynnu eich cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg, tra bod eich data’n dal i fod gan y corff eglwysig; 
• Yr hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw ddata personol sydd gennym sy’n anghywir neu’n hen; 
• Mae’r hawl i ofyn am eich data personol yn cael ei diddymu pan nad yw’n angenrheidiol i ni gadw’r 

cyfryw ddata mwyach; 
• Yr hawl i ofyn am osod cyfyngiad ar brosesu pellach os oes anghydfod ynghylch cywirdeb neu brosesu 

eich data personol; 
• Yr hawl i gael ac ailddefnyddio eich data personol er mwyn ei symud, ei gopïo neu ei drosglwyddo o un 

system TG i un arall. 

7. Cwynion a chwestiynau 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn cynnwys unrhyw geisiadau i arfer 
eich hawliau cyfreithiol, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt a nodir isod. 

 

**[manylion cyswllt]** 

 
 
 
Mae gennych hawl hefyd i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch ffonio Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth ar 0303 123 1113 neu gysylltu ar-lein: https://cy.ico.org.uk/make-a-
complaint/your-personal-information-concerns/ neu https://cy.ico.org.uk/global/contact-us/ 

https://cy.ico.org.uk/make-a-complaint/your-personal-information-concerns/
https://cy.ico.org.uk/make-a-complaint/your-personal-information-concerns/
https://cy.ico.org.uk/global/contact-us/
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