Polisi Preifatrwydd
Mae eich gwybodaeth bersonol yn cael eu prosesu gan Gyngor Cymuned Llanwinio. Rydym wedi
ymrwymo i reoli gwybodaeth bersonol yn unol â deddfwriaeth gyfredol ac ymarfer gorau, gan
gynnwys y Rheol Gyffredinol Diogelu Data (GDPR) newydd a ddaeth i rym ar 25ain o Fai 2018. Pryd
bynnag fyddwch yn darparu gwybodaeth bersonol , fe fyddwn yn trin eich gwybodaeth yn unol â’n
polisi preifatrwydd.
Disgrifiad o’r prosesu.
Mae’r canlynol yn ddisgrifiad bras o’r ffordd mae’r gyfundrefn yma yn prosesu gwybodaeth
bersonol:
Rhesymau/pwrpasau am brosesu gwybodaeth
Rydym yn prosesu gwybodaeth bersonol i’n galluogi i ddarparu gwasanaethau cyngor cymuned gan
gynnwys gwybodaeth am gynghorwyr/gweithwyr , datganiadau o ddiddordeb, rhentu tir, anfonebu,
grantiau, ceisiadau cynllunio, gohebiaeth gyffredinol a phwrpasau cyfrifyddiaeth ag archwilio.
Math/dosbarthiadau o wybodaeth a brosesir
Rydym yn prosesu gwybodaeth sy’n berthnasol i’r rhesymau/pwrpasau uchod. Gall y wybodaeth
gynnwys:
•

manylion personol

•

teulu, ffordd o fyw ag amgylchiadau cymdeithasol

•

nwyddau a gwasanaethau

•

manylion ariannol

•

manylion addysg

•

manylion cyflogaeth

Rydym hefyd yn prosesu dosbarthiadau sensitif o wybodaeth a all gynnwys:
•

manylion iechyd corfforol neu feddyliol

•

tarddiad hil neu ethnig

•

cred grefyddol neu arall

•

aelodaeth undeb llafur

Am bwy mae’r wybodaeth a brosesir amdano
Rydym yn prosesu gwybodaeth bersonol am gwsmeriaid, ymgynghorwyr ac arbenigwyr proffesiynol
eraill a gweithwyr cyflogedig

Gyda phwy gaiff y wybodaeth eu rhannu efo
Ambell waith fe fydd eisiau inni rannu’r wybodaeth bersonol rydym yn prosesu efo’r unigolyn ei hun
ac efo sefydliadau eraill. Ble mae hyn yn angenrheidiol mae’n ofynnol i ni ufuddhau efo phob
agwedd o’r Rheol Gyffredinol Diogelu Data (GDPR). Beth sy’n dilyn yw disgrifiad o’r math o
sefydliadau efallai fydd eisiau inni rannu peth o’r wybodaeth bersonol rydym yn ei brosesu efo am
un neu fwy o resymau. Ble mae’n angenrheidiol neu ofynnol rydym yn rhannu gwybodaeth efo:
•

cyswllt busnes, ymgynghorwyr proffesiynol

•

teulu, cyswllt neu gynrychiolwr o’r person rydym yn prosesu ei ddata personol

•

cyflenwyr

•

llywodraeth leol a chanolog

•

sefydliadau ariannol

•

ombwdsman ac awdurdodau rheoliadol

•

asiantaethau credyd a chasglu dyledion

•

gweithwyr iechyd proffesiynol, sefydliadau lles a chymdeithasol

•

cyflogwyr cyfredol, o’r gorffennol ac yn y dyfodol

•

cyrff archwiliadol

•

cyflenwyr gwasanaethau

Cyfnod Cadw

Cofnodion gweithwyr – 3 mlynedd wedi iddynt adael
Datganiadau o ddiddordeb – Cyfnod swyddogaeth
Rhentu tir – Amhenodol
Anfonebau – 6 mlynedd + cyfredol
Grantiau – 6 mlynedd + cyfredol
Gohebiaeth – tan fod y mater wedi ei benderfynu

Ble ystoriwyd:

Electronig, papur

Awdurdod:

Cyngor Cymuned Llanwinio

Perchennog yr
Asedau Gwybodaeth:

Cyngor Cymuned Llanwinio

Lleoliad a gedwir:

Cluniadur a Ffeil Ddiogel

Cadw Parhaol:

Na

Gwybodaeth
Bersonol Sensitif:

Na

Polisi cadw – I weld y polisi cadw llawn ymwelwch â’n gwefan os gwelwch yn dda:
www.llanwiniocommunitycouncil.org.uk
neu cysylltwch â’r clerc:
e-bost: clerk@llanwiniocommunitycouncil.com
Ffon: 01267 230413
Drwy ysgrifennu at: Y Clerc, Cyngor Cymuned Llanwinio, 18 Bryngorwel, Caerfyrddin SA31
1SG
Hawliau Deiliad Gwybodaeth
Yr hawl i gael
gwybod

Dylai deiliad gwybodaeth fod yn glir am beth, bâm ac ym mha ffordd
fydd Gwybodaeth Bersonol Adnabyddadwy (GBA) yn cael eu prosesu.

Yr hawl o fynediad

Mae gan ddeiliad gwybodaeth yr hawl i ddysgu pa GBA a gedwir
amdanynt gan phwy a pham.

Yr hawl o gywiro

Gall deiliad gwybodaeth wneud cais am gywiriadau i’w GBA

Yr hawl i ddileu

Gall deiliad gwybodaeth wneud cais i gael eu hanghofio

Yr hawl i gyfyngu
prosesu

Gall deiliad gwybodaeth ofyn i’r gyfundrefn i atal brosesu eu GBA

Yr hawl i
drosglwyddo
gwybodaeth

Gall deiliad gwybodaeth ofyn am eu GBA mewn ffurf beiriantddarllenadwy neu i’w ddanfon at gyfundrefn arall.

Yr hawl i
wrthwynebu

Gall deiliad gwybodaeth wrthwynebu prosesu eu GBA gan
gyfundrefnau

Gwneud
Eu hamddiffyn yn erbyn marchnata a gwneud penderfyniadau
penderfyniadau ag targedig
amlinellau
awtomataidd

Os ydych eisiau fwy o wybodaeth am hawliau, gallwch wneud hyn drwy gysylltu â gwefan
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) neu am ymholiadau mwy penodol cysylltwch â
peter@dmpayrollservices.co.uk

Arwyddwch a nodwch y dyddiad isod i gadarnhau eich bod yn deall a chytuno efo’n polisi
preifatrwydd.
Llofnod:
Dyddiad:

