
Prifysgol Glyndŵr – Graddfa Categorïau Gwybodaeth (fel y cyfeirir ati ym 

Mholisi Diogelwch Gwybodaeth y Brifysgol) 

 Cyhoeddus Agored Cyfrinachol a Sensitif  
(rhaid cymhwyso telerau a mesurau diogelu ychwanegol ar gyfer ‘categori 
arbennig’ – data all achosi niwed neu drallod i unigolyn adnabyddadwy os 

caiff ei ryddhau’n gyffredinol, gan gynnwys ar unigolion) 

Cudd 

Effaith os 

daw’r 

wybodaeth 

yn 

gyhoeddus: 

Dim Isel 

Gall arwain at niwed hynod fach i enw da 

neu ochr ariannol y Brifysgol;  

Gall arwain at dor-preifatrwydd hynod 

fach i unigolyn 

Canolig/Uchel 

Gallai wneud niwed sylweddol i enw da’r Brifysgol, 

Cael effaith ariannol sylweddol ar y Brifysgol neu drydydd parti, 

Byddai’n arwain at dor-preifatrwydd difrifol i un neu fwy o unigolion 

 

Argyfyngus 

Gall wneud niwed i 
ddiogelwch 

cenedlaethol 

Diffiniad: Caiff unrhyw un, y tu mewn neu’r 

tu allan i’r sefydliad ei weld 

Ar gael i’r bobl yn y Brifysgol sydd yn unrhyw 

un o’r grwpiau hyn: ‘staff’, ‘ymchwilwyr ôl-

raddedig’ a ‘myfyrwyr a addysgir’ 

 

Caiff mynediad ei reoli a’i gyfyngu i grŵp o bobl. (Gall y rhain fod yn bobl sy’n aelodau 

o’r Brifysgol a hefyd pobl sy’n aelodau o sefydliadau eraill)  

Caiff mynediad ei gyfyngu i nifer fach o bobl sy’n cael eu rhestru yn ôl enw.  

Ymchwilwyr ôl-radd sydd 

wedi’u clirio a’u gwirio’n fanwl 

er mwyn cael mynediad. 

Gwybodaeth a rennir gyda 

3ydd partïon e.e. yr Heddlu 

Disgrifiad: Gall asedau Gwybodaeth Gyhoeddus 

gynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i: 

 

- Cyhoeddiadau  

- Datganiadau i’r Wasg 

- Gwybodaeth Cwrs 

- Prif gysylltiadau’r Brifysgol 

ar gyfer rolau sy’n delio â’r cyhoedd h.y. enw, 

cyfeiriad e-bost, a rhif ffôn llinell dir 

- Digwyddiadau cyhoeddus 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noder – lle bo’r digwyddiad yn 
ymwneud â cholli neu botensial o golli 
data cerdyn talu, yna rhaid dilyn y 
broses a amlinellir yng ngweithdrefn 
Rheoli Ymateb i Ddigwyddiad PCI DSS  

Gall asedau gwybodaeth agored gynnwys ond nid 

ydynt yn gyfyngedig i: 

 

- Manylion cyswllt i’r rhan fwyaf o staff (e.e. 

enw, rôl, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn Prifysgol) 

- Polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau 

- Cyfathrebiadau mewnol y Brifysgol 

- Digwyddiadau mewnol y Brifysgol 

Gall asedau gwybodaeth gyfrinachol gynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i: 

-Manylion personol a gwybodaeth adnabyddadwy e.e. enw/cyfeiriad/rhif ffôn/cyfeiriad e-bost/dyddiad 

geni/pasbort/cyfeiriad IP 

-Slipiau cyflog 

-Tystysgrifau marwolaeth 

-Gwybodaeth cytundebau cyflogeion 

-Cytundeb peidio â datgelu 

- Trawsgrifiadau myfyrwyr 

- Papurau arholi 

- Cofnodion meddygol staff/myfyrwyr 

- Data ymchwil meddygol penodol 

- Papurau ymchwil sydd â’r bwriad o arwain at ganlyniadau patentadwy (os yw’r ymchwil yn 
barhaus ac nad yw wedi’i gyhoeddi) 

- Manylion gweinyddion ac ystafelloedd gweinyddion 

- Cyfrineiriau 

- Ymchwiliadau/gweithdrefnau disgyblu 

- Patentau wedi’u cyflwyno/Hawliau Eiddo Deallusol 

-Gwybodaeth ynghylch cytundebau’r Brifysgol â thrydydd partïon/cyflenwyr 

-Gwybodaeth sy’n sensitif o safbwynt masnachol (e.e. ynghylch rhai pryniadau eiddo) 

 
Data Personol Categori Arbennig ac Euogfarnau Troseddol 

- Data ariannol 

-Rhif Yswiriant Gwladol 

-Manylion Banc gan gynnwys cod didoli/rhif cyfrif 

-Tarddiad hiliol neu foesegol 

-Safbwyntiau gwleidyddol 

-Credoau crefyddol neu athronyddol 

-Aelodaeth o undebau llafur 

-Data genetig 

-Data biometrig (lle defnyddir y data ar gyfer adnabod pobl) 

-Iechyd 

-Bywyd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol 

-Euogfarnau troseddol a throseddau 

Mynediad yn destun i’r 

Ddeddf Cyfrinachau 

Swyddogol neu gyfatebol 

neu’n cael ei chyrchu o dan y 

Ddeddf honno.  

 
Mynediad a datgeliad yn unol 

ag adran 26 Deddf 

Gwrthderfysgaeth a 

Diogelwch 2015. 
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