Dyddiad cyhoeddi: Awst 2021

Archwilydd Cyffredinol Cymru – Hysbysiad
Preifatrwydd
Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych sut mae Archwilydd Cyffredinol
Cymru a staff Swyddfa Archwilio Cymru yn prosesu gwybodaeth bersonol a gesglir mewn
cysylltiad â'n gwaith.

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud
Mae gwaith Archwilydd Cyffredinol Cymru yn archwilio sut mae cyrff cyhoeddus yn rheoli
ac yn gwario arian cyhoeddus, ac mae Swyddfa Archwilio Cymru yn darparu’r staff a’r
adnoddau i’w alluogi i gyflawni ei waith. Mae Archwilio Cymru yn nod masnach ar gyfer
Swyddfa Archwilio Cymru, ac yn hunaniaeth ymbarél ar gyfer Archwilydd Cyffredinol
Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru.

Swyddog Diogelu Data (DPO)
Gellir cysylltu â'n Swyddog Diogelu Data dros y ffôn ar 029 2032 0500 neu drwy e-bost ar
Swyddog.Gwybodaeth@archwilio.cymru

Y cyfreithiau perthnasol
Rydym yn prosesu eich data personol yn unol â deddfwriaeth diogelu data, gan gynnwys
Deddf Diogelu Data 2018 (DPA) a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR). Ein
seiliau cyfreithlon ar gyfer prosesu yw'r pwerau a'r dyletswyddau a nodir yn Neddfau
Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a 2013, Deddfau Llywodraeth Cymru 1998 a 2006,
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)
2021 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Yn dibynnu ar y pŵer neu'r
swyddogaeth benodol, mae'r seiliau statudol hyn yn dod o dan Erthygl 6(c) ac (e) o
GDPR y DU—prosesu sy'n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth
gyfreithiol, ar gyfer cyflawni tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod
swyddogol.

Pwy fydd yn gweld y data?
Bydd yr Archwilydd Cyffredinol a staff perthnasol Swyddfa Archwilio Cymru, megis y tîm
astudiaethau, yn gallu gweld y wybodaeth a ddarperir gennych.
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Gall ein hadroddiad cyhoeddedig gynnwys rhywfaint o'ch gwybodaeth, ond byddwn yn
cysylltu â chi cyn cyhoeddi unrhyw wybodaeth y gellir eich adnabod —gweler hefyd "eich
hawliau" isod.
Efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda:
a) Uwch reolwyr yn y corff/cyrff archwiliedig cyn belled ag y bo hyn yn angenrheidiol er
mwyn arfer ein pwerau a'n dyletswyddau;
b) Rhai cyrff cyhoeddus eraill/cyrff adolygu gwasanaethau cyhoeddus megis Swyddfa
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Arolygiaeth Gofal Cymru (Gweinidogion Cymru),
Estyn ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, pan fo'r gyfraith yn caniatáu
neu'n ei gwneud yn ofynnol, megis o dan adran 15 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol (Cymru) 2015.

Am ba hyd y byddwn yn cadw'r data
Yn gyffredinol, byddwn yn cadw eich data am 6 blynedd, er y gallai hyn gynyddu i 25
mlynedd os yw'n cefnogi adroddiad cyhoeddedig—byddwn yn cysylltu â chi cyn cyhoeddi
unrhyw wybodaeth sy'n eich adnabod—gweler hefyd "eich hawliau" isod. Ar ôl 25
mlynedd, mae'r cofnodion naill ai'n cael eu trosglwyddo i Archif Genedlaethol y DU neu'n
cael eu dinistrio'n ddiogel. Yn ymarferol, ychydig iawn o wybodaeth bersonol sy'n cael ei
chadw y tu hwnt i 6 blynedd.

Ein Hawliau
Mae gan yr Archwilydd Cyffredinol hawliau i gael gwybodaeth, esboniad a chymorth o
dan baragraff 17 o Atodlen 8 Deddf Llywodraeth Cymru 2006, adran 52 o Ddeddf
Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, adran 26 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 ac
adran 98 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Gall fod yn drosedd y
gellir ei chosbi gan ddirwy i berson fethu â darparu gwybodaeth.

Eich Hawliau
O dan gyfraith diogelu data mae gennych hawliau i ofyn am gopi o’r wybodaeth bersonol
gyfredol a gedwir amdanoch ac i wrthwynebu prosesu data sy’n achosi difrod a gofid
diwarant a sylweddol.
I gael copi o’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch neu i drafod unrhyw
wrthwynebiadau neu bryderon, ysgrifennwch at Martin Peters, Swyddog Diogelu Data,
Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ, neu e-bostiwch
swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru Gallwch hefyd gysylltu â'n Swyddog Diogelu
Data yn y cyfeiriad hwn.
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Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)
Os ydych am gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau o dan gyfraith diogelu data neu
os hoffech gwyno am sut rydym yn ymdrin â’ch data personol, gallwch gysylltu â’r
Comisiynydd Gwybodaeth ar: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House,
Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF, neu drwy e-bost ar
casework@ico.gsi.gov.uk neu dros y ffôn 01625 545745.
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