
 
Tabl 1 

Rhif Dibenion Penodol Sylfaen Gyfreithiol - Prosesu Erthygl 6 GDPR y DU yn Gyfreithiol 

1. Ymholiadau Dyddiau/Nosweithiau Agored, UCAS, 
Ffeiriau, Ysgolion, Colegau, (Cyn-Gytundebol). 
Rheoli ymholiadau gyda darpar fyfyrwyr a chyfathrebu 
gwybodaeth ynglŷn â'n gwasanaethau, digwyddiadau 
a gweithareddau (dyddiau blasu/dyddiau pwnc) 

 

Ar gyfer myfyrwyr presennol a/neu Gyn-fyfyrwyr, 
cyfathrebu gwybodaeth ynglŷn â'n gwasanaethau, 
digwyddiadau a gweithareddau e.e. cyfleoedd 
profiad gwaith. 

(1)(a) gwrthrych y data wedi rhoi caniatâd i brosesu ei (d)data personol at un neu 
fwy o ddibenion penodol 

 

Caniatâd i dderbyn cyfathrebiadau o'r fath 
 

(1) (f) Mae prosesu yn angenrheidiol at ddibenion ein buddiannau dilys a ddilynir 
gan y rheolydd neu gan drydydd parti, ac eithrio pan fo budd o'r fath yn cael ei 
ddiystyru gan fuddiannau neu hawliau a rhyddid sylfaenol gwrthrych y data sy'n 
gofyn diogelu data personol, yn benodol lle bo gwrthrych y data yn blentyn 

 

Darparu cymorth a chyngor ar wasanaethau a chyfleoedd addysg uwch. 

2. Gohebiaeth â deiliaid cynigion ynglŷn â'r camau 
nesaf yn y prosesau ymgeisio ac ymrestru 

(1)(b) Angenrheidiol at ddibenion ymgymryd â chontract astudiaeth gyda myfyrwyr 

 
3. 

Prosesu ceisiadau i astudio ac ymrestru fel 
myfyriwr, a all gynnwys prosesu data euogfarnau 
troseddol a gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd yn dibynnu ar y cwrs dewisol ac at 
ddibenion llety. 

 

(1)(b) angenrheidiol at ddibenion o ymgymryd â chontract astudiaeth gyda myfyrwyr 

(1) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd; Mae 
amodau Atodlen 1, 10 a 18 yn berthnasol lle bo data euogfarnau troseddol yn cael ei 
brosesu gyda golwg ar atal y myfyriwr rhag niweidio neu gyflwyno risg o 
niwed i eraill. 

4. Mynediad at astudiaethau, cofrestru a gweinyddu 
astudiaethau 

(1)(b) Angenrheidiol at ddibenion ymgymryd â chontract astudiaeth gyda myfyrwyr 

5. Asesiad a dilyniant academaidd. (1)(b) Angenrheidiol at ddibenion ymgymryd â chontract astudiaeth gyda myfyrwyr 

6. Gweinyddu polisïau a gweithdrefnau cysylltiedig â 
myfyrwyr gan gynnwys apeliadau, cwynion, 
achwyniadau, materion disgyblaethol, a materion sy'n 
gysylltiedig ag iechyd ac ymddygiad ac â thwyllo a 
llên-ladrad 

(1)(b) Angenrheidiol at ddibenion ymgymryd â chontract astudiaeth gyda myfyrwyr 



 
7. Darparu Llety Prifysgol. Gwasanaethau Llyfrgell a 

gwasanaethau cefnogi eraill yn cynnwys mynediad at 
gyfrifiaduron a gwasanaethau gyrfa a 
chyflogadwyedd. Gall y prosesu hyn gynnwys data 
personol a data personol sensitif gan gynnwys, 
gwybodaeth ariannol a bancio ac iechyd neu 
anableddau sy'n berthnasol i'ch llety 

(1)(b) angenrheidiol er mwyn i’r Brifysgol gyflawni’i chontract gyda’i myfyrwyr a 
(1) (a) chaniatâd penodol i'r graddau bod y Brifysgol yn cael unrhyw ddata 
personol sensitif (1)(f) sy'n angenrheidiol ar gyfer y buddiannau cyfreithlon a 
ddilynir ganddi wrth rannu gwybodaeth myfyrwyr â'r gwasanaethau cymorth gyrfa 
a chyflogadwyedd. 

8. Prosesu ac adennill ffioedd Prifysgol, yn cynnwys 
ffioedd cwrs a llety 

(1)(b) angenrheidiol i berfformiad cytundeb y Brifysgol gyda'i myfyrwyr 

9. Dadansoddiad ymchwil ac ystadegol. 
 

Dadansoddeg Dysgu 
Defnyddir data i olrhain cynnydd a llwyddiant 
ymgeiswyr a myfyrwyr o'r cyswllt cyntaf â'r Brifysgol, 
drwy dderbyniadau ac i gwblhau gradd er mwyn 
helpu'r Brifysgol i ddeall y ffordd orau o gefnogi 
myfyrwyr. 

 

Pe bai’r Brifysgol o’r farn bod angen cynnal ymyriad 
yn seiliedig ar fonitro cynnydd myfyriwr, dylid gofyn 
am ganiatâd pendant. 

(1)(b) angenrheidiol i berfformiad cytundeb y Brifysgol gyda'i myfyrwyr 

 
 

(1) (f) Mae prosesu yn angenrheidiol at ddibenion ein buddiannau dilys a ddilynir 
gan y rheolydd neu gan drydydd parti, ac eithrio pan fo budd o'r fath yn cael ei 
ddiystyru gan fuddiannau neu hawliau a rhyddid sylfaenol gwrthrych y data sy'n 
gofyn diogelu data personol, yn benodol lle bo gwrthrych y data yn blentyn. 

 
 

(1) (a) y sail gyfreithiol fydd bod gwrthrych y data wedi rhoi caniatâd i brosesu ei 
ddata personol at y diben hwn. 

10. Cynhyrchu gwybodaeth ystadegol sy'n ofynnol ar 
gyfer cyrff llywodraeth trydydd parti e.e. yr 
Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, er mwyn 
cwblhau arolygon a gefnogir gan y llywodraeth e.e. 
Hynt Graddedigion, yr Arolwg Cenedlaethol o 
Fyfyrwyr a'r Fframwaith 
Rhagoriaeth Addysgu 

(1)(c) angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y rheolydd 
(1)(e) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, yn 
benodol darparu addysg uwch 

11. Creu cyfeiriadau e-bost, sydd ar gael i’r rheiny o 
fewn y Brifysgol ac yn allanol. 

(1)(b) angenrheidiol er mwyn i’r Brifysgol gyflawni’i chontract gyda’i myfyrwyr. 
Cyfeiriad e-bost sy'n angenrheidiol ar gyfer cyswllt y Brifysgol, diweddariadau etc. 

 
12. 

Monitro presenoldeb myfyrwyr mewn 
darlithoedd/tasgau/sesiynau grŵp, drwy'r asesiadau 
a 
gyflwynir a'r ymgysylltiad gyda'r cwrs 

(1)(b) angenrheidiol er mwyn i’r Brifysgol gyflawni’i chontract gyda’i myfyrwyr 
Sicrhau bod myfyrwyr yn cyflawni llwyddiant academaidd drwy ymgysylltu’n llawn 
gyda’u 
hastudiaethau 



 
 deunyddiau ar gael ar Moodle. Gweler y polisi 

ymgysylltu â myfyrwyr 
 

13. Gwerthuso asesiad academaidd a 
gwaith cwrs arall 

(1)(b) angenrheidiol i berfformiad cytundeb y Brifysgol gyda'i myfyrwyr 

14. Rhoi dyfarniadau academaidd (gan gynnwys 
cyhoeddi dyfarniadau, marciau a chynnwys 
myfyrwyr mewn rhestrau teilyngdod) 

 

(1)(e) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, yn 
benodol darparu addysg uwch 

 
15. 

 

Monitro'r defnydd o wasanaethau TG yn unol â’n 
Polisi Defnydd Derbyniol 

(1)(b) angenrheidiol i berfformiad cytundeb y Brifysgol gyda'i myfyrwyr 

 
16. 

Darparu gwasanaethau llesiant mewnfudwyr ar gyfer 
myfyrwyr rhyngwladol, gan gynnwys ceisiadau am 
estyniadau ar fisâu 

(1)(b) angenrheidiol i berfformiad cytundeb y Brifysgol gyda'i myfyrwyr 

17. Monitro ein cydymffurfiaeth â deddfwriaeth 
cydraddoldeb 

 

(1)(e) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, yn 
benodol darparu addysg uwch 

 
18. 

Cysylltu â chi ynghylch Cofrestru ar gyfer ein 
cymdeithas o Gyn-fyfyrwyr fel aelod o gyn-fyfyrwyr y 
Brifysgol ar ôl graddio. 

 
 

Mae gweithgareddau cyn-fyfyrwyr yn angenrheidiol at 
ddibenion ddiddordeb dilys y Brifysgol. 

(1)(a) gwrthrych y data wedi rhoi caniatâd i brosesu ei (d)data personol at un neu 
fwy o ddibenion penodol 

 

Rhoi caniatâd i'n hadran gyfathrebu, marchnata a recriwtio gysylltu â chi ar gyfer y 
cofrestriad hwn yn ystod y cam cofrestru. 

 

(1) (f) Mae prosesu yn angenrheidiol at ddibenion ein buddiannau dilys a ddilynir 
gan y rheolydd neu gan drydydd parti, ac eithrio pan fo budd o'r fath yn cael ei 
ddiystyru gan fuddiannau neu hawliau a rhyddid sylfaenol gwrthrych y data sy'n 
gofyn diogelu data personol, yn benodol lle bo gwrthrych y data yn blentyn 

19. Gweinyddu cymorth ariannol, fel benthyciadau a 
chyllid caledi 

(1)(e) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, yn 
benodol darparu addysg uwch 

 

Gall gynnwys categori arbennig o ddata personol sensitif a fydd yn gofyn am 
ganiatâd penodol 



 
 

20. 
Gweinyddu cwynion, archwiliadau a gweithdrefnau 
disgyblu ynghylch camymddygiad myfyrwyr, gan 
gynnwys archwilio unrhyw gamymddwyn 

(1)(e) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, yn 
benodol darparu addysg uwch 

 

Mae ymchwilio i gwynion ynghylch camymddwyn yn angenrheidiol er mwyn cynnal 
uniondeb proses asesu'r Brifysgol, ein safonau academaidd, ein henw da a llesiant 
y myfyrwyr a'r staff 

 
21. 

Gweinyddu apeliadau academaidd a gyhoeddir gan 
fyfyrwyr a chwynion eraill a ddygwyd yn erbyn y 
Brifysgol 

 

(1)(e) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, yn 
benodol darparu addysg uwch 

 

Darparu llwybr i godi apeliadau ynghylch asesiad academaidd ac unrhyw gwynion 
eraill 

 

 
22. 

Gweinyddu systemau camerâu ar y Corff a CCTV y 
Brifysgol yn unol â pholisi’r Brifysgol 

(1)(e) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, yn 
benodol darparu addysg uwch 

 

Diogelu a hyrwyddo'r gwaith o ganfod ac atal trosedd a chynorthwyo'r gwaith o 
ymchwilio achosion posibl o dorri rheoliadau a pholisïau'r Brifysgol 

 

 
23. 

Gweinyddu a chynhyrchu cardiau adnabod 
myfyrwyr, gan gynnwys mynediad at siop ar-lein 

(1)(e) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, yn 
benodol darparu addysg uwch 

 

Diogelu a hyrwyddo'r gwaith o ganfod ac atal trosedd a chynorthwyo'r gwaith o 
ymchwilio achosion posibl o dorri rheoliadau a pholisïau'r Brifysgol 

  

 

 

 

 

 
Cyflwyno Data Personol i Drydydd Partïon at y Dibenion Canlynol 

24. I UCAS er mwyn gweinyddu’r broses glirio a 
cheisiadau. 

(1)(e) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, yn 
benodol darparu addysg uwch. 

25. I Undeb y Myfyrwyr:  



 
  

Rhannu manylion cyswllt at ddibenion pleidleisio 

 
 

Rhannu manylion cwrs i gynnig llais a chyflwyno 
gwasanaeth i fyfyrwyr gan y Brifysgol a hefyd yn 
caniatáu Undeb y Myfyrwyr i eirioli ar eich rhan. 

 

 

 

Cynnig mynediad at wasanaethau i fyfyrwyr sy’n 
dymuno ymgysylltu â bywyd undeb y myfyrwyr gan 
gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i; ymuno â 
chlybiau chwaraeon a chymdeithasau’r undeb, 
prynu tocynnau adloniant, pleidleisio mewn 
etholiadau, mynediad at adroddiadau a gwybodaeth 
eraill sy’n ymwneud ag undeb y myfyrwyr 

(1) (c) angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae'r 
rheolydd yn ddarostyngedig iddi 

 
 

(1) (f) Mae prosesu yn angenrheidiol at ddibenion ein buddiannau dilys a 
ddilynir gan y rheolydd neu gan drydydd parti, ac eithrio pan fo budd o'r 
fath yn cael ei ddiystyru gan fuddiannau neu hawliau a rhyddid sylfaenol 
gwrthrych y data sy'n gofyn diogelu data personol, yn benodol lle bo 
gwrthrych y data yn blentyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mae mynediad at yr holl wasanaethau eraill yn ddewisol ac felly dibynnir ar 
ganiatâd ar gyfer unrhyw brosesu sy'n angenrheidiol i ddarparu'r gwasanaethau 
hyn. Bydd Undeb y Myfyrwyr yn gofyn am eich caniatâd i gyflwyno’r 
gwasanaethau’n uniongyrchol. https://www.wrexhamglyndwrsu.org.uk/main-
menu/your-union/privacy-statement 
(1)(a) mae gwrthrych y data wedi rhoi caniatâd i brosesu ei (d)data personol at un 
neu fwy o ddibenion penodol 

 
26. 

I awdurdodau lleol at ddibenion cofrestru ar y 
gofrestr etholiadol ac eithrio myfyriwr yn awtomatig 
rhag talu trethi cyngor 

(1)(b) Angenrheidiol at ddibenion ymgymryd â chontract astudiaeth gyda myfyrwyr 

27. I'r heddlu neu gorff rheoleiddio arall yn unol ag 
ymchwilio neu ddatgelu trosedd bosibl. 

(1) (f) Mae prosesu yn angenrheidiol at ddibenion ein buddiannau dilys a ddilynir 
gan y rheolydd neu gan drydydd parti, ac eithrio pan fo budd o'r fath yn cael ei 
ddiystyru gan fuddiannau neu hawliau a rhyddid sylfaenol gwrthrych y data sy'n 
gofyn diogelu data personol, yn benodol lle bo gwrthrych y data yn blentyn. 

   

https://www.wrexhamglyndwrsu.org.uk/main-menu/your-union/privacy-statement
https://www.wrexhamglyndwrsu.org.uk/main-menu/your-union/privacy-statement


 
28. I'r teulu agos a'r gwasanaethau brys pan fo 

argyfwng e.e. salwch neu anaf difrifol lle nad ydych 
yn medru rhoi eich caniatâd. 

(1)(d) Mae prosesu yn angenrheidiol er mwyn diogelu buddiannau hanfodol 
gwrthrych y data neu berson naturiol arall. 

 
29. 

I arholwyr allanol at ddibenion asesiad (1)(b) Angenrheidiol at ddibenion ymgymryd â chontract astudiaeth gyda myfyrwyr 

30. I gyrff llywodraethu a rheoleiddio at ddibenion casglu 
cyfrifiad o wybodaeth eraill gan gynnwys asesu 
ffioedd, gan gynnwys swyddogion 
cofrestru etholiadol 

 

(1)(c) angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y rheolydd 

 
31. 

I’r Swyddfa Gartref a chyrff llywodraethu a rheoleiddio 
rhyngwladol a chenedlaethol eraill mewn perthynas 
ag asesu statws myfyrwyr 

(1)(b) Angenrheidiol at ddibenion ymgymryd â chontract astudiaeth gyda myfyrwyr 

 
 

(1)(e) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, yn 
benodol darparu addysg uwch 

 

 
32. 

I sefydliadau addysgol sy’n ymwneud â chyflwyno 
cwrs neu raglen i fyfyriwr, e.e. colegau cysylltiedig, 
sefydliadau cyfnewid, gan gynnwys y rheiny y tu 
hwnt i’r DU ac weithiau’r EEA, ac i sefydliadau eraill 
mewn perthynas ag unrhyw leoliadau. 

(1) (f) Mae prosesu yn angenrheidiol at ddibenion ein buddiannau dilys a ddilynir 
gan y rheolydd neu gan drydydd parti, ac eithrio pan fo budd o'r fath yn cael ei 
ddiystyru gan fuddiannau neu hawliau a rhyddid sylfaenol gwrthrych y data sy'n 
gofyn diogelu data personol, yn benodol lle bo gwrthrych y data yn blentyn 

 
33. 

I gyrff proffesiynol lle mae cofrestru gyda'r corff 
hwnnw yn gysylltiedig ag astudiaethau'r myfyriwr 
neu'n un o ofynion astudiaethau'r myfyriwr 

(1)(b) Angenrheidiol at ddibenion ymgymryd â chontract astudiaeth gyda myfyrwyr 

 
 

(1)(e) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, yn 
benodol darparu addysg uwch 



 
   

 
34. 

I gyrff proffesiynol ar gyfer iechyd galwedigaethol neu 
gwnsela 

(1)(b) Angenrheidiol at ddibenion ymgymryd â chontract astudiaeth gyda myfyrwyr 

 
 

(1)(e) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, yn 
benodol darparu addysg uwch 

 
35. 

I fanciau (ac asiantaethau talu eraill y gallwch eu 
defnyddio), teulu, noddwyr neu drydydd partïon eraill 
er mwyn eu galluogi i dalu dyledion myfyrwyr 

(1)(b) Angenrheidiol at ddibenion ymgymryd â chontract astudiaeth gyda myfyrwyr 

 
36. 

I asiantaethau allanol y Brifysgol mewn perthynas ag 
ad-dalu dyledion myfyrwyr 

(1)(b) Angenrheidiol at ddibenion ymgymryd â chontract astudiaeth gyda myfyrwyr 

 
 

Asiantaeth casglu 

 

 
37. 

I asiantaethau allanol - a gall fod wedi’u lleoli y tu 
hwnt i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd - mewn 
cysylltiad â gweithdrefnau ar gyfer diogelu yn erbyn 
llên-ladrata. 

(1)(e) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, yn 
benodol darparu addysg uwch 

 

 
38. 

I Broseswyr Data er mwyn iddynt brosesu data ar 
ran y Brifysgol at unrhyw un o'r dibenion y caniateir 
i'r Brifysgol brosesu'r data ar eu cyfer, gan gynnwys 
darparu gwasanaethau academaidd a 
gwasanaethau eraill gan y Brifysgol. 

(1)(b) Angenrheidiol at ddibenion ymgymryd â chontract astudiaeth gyda myfyrwyr 

 
39. 

Mewn perthynas â darparu tystlythyrau ar gyfer 
myfyrwyr neu gyn-fyfyrwyr 

(1) (f) Mae prosesu yn angenrheidiol at ddibenion ein buddiannau dilys a ddilynir 
gan y rheolydd neu gan drydydd parti, ac eithrio pan fo budd o'r fath yn cael ei 
ddiystyru gan fuddiannau neu hawliau a rhyddid sylfaenol gwrthrych y data sy'n 
gofyn diogelu data personol, yn benodol lle bo gwrthrych y data yn blentyn 



 
40. I unigolion a chyrff allanol sydd wedi ariannu 

gwobrau, dyfarniadau a chyrsiau i fyfyrwyr. 

(1)(b) Angenrheidiol at ddibenion ymgymryd â chontract astudiaeth gyda myfyrwyr 

 
 

(1) (a) Er mwyn rhannu manylion cyswllt cyn-fyfyrwyr, a/neu gyn-ddysgwyr, bydd 
angen cael caniatâd. 

41. I werthuso'r Prentisiaethau Gradd gyda CCAUC (ar 
ran Llywodraeth Cymru). Bydd gwybodaeth a rennir 
yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i alluogi 
adolygiad o weithredu, asesu effaith 
a'i effeithiolrwydd wrth gyflawni amcanion a 
chanlyniadau'r rhaglen. 

(1)(e) angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, yn 
benodol darparu addysg uwch 

42. Lle bo angen, â sefydliadau i reoli a lliniaru 
lledaeniad ac effaith risgiau'r achosion presennol o'r 
coronafeirws (COVID-19) i iechyd y cyhoedd (e.e. 
Monitro, Olrhain a Diogelu). 

(1)(d) angenrheidiol er mwyn diogelu buddiannau hanfodol gwrthrych y data neu 
berson naturiol arall 

 

(1)(e) mae'r prosesu yn angenrheidiol i berfformiad ei thasgau swyddogol a wna er 
budd y cyhoedd wrth ddarparu a rheoli gwasanaeth addysgol uwch. 

  

Mae'r holl Myfyrwyr yn rhoi caniatâd i'r Brifysgol brosesu eu ‘data personol sensitif’/’data categori arbennig’ at y dibenion 
canlynol a'i ryddhau i'r trydydd partïon canlynol 

 

43. 

 

I'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, HEFCE, 
CCAUC, adrannau'r llywodraeth a defnyddwyr 
awdurdodedig eraill ar gyfer dadansoddi ystadegau 
myfyrwyr, effeithiolrwydd prentisiaethau gradd (wrth 
gyflawni amcanion a chanlyniadau'r rhaglen)a/neu i’w 
i’w galluogi i gyflawni eu swyddogaethau statudol fel y 
bo'n berthnasol 

Erthygl 9(1)(a), prosesu data “categorïau arbennig” lle rydych wedi rhoi caniatâd – 
bydd y Brifysgol yn prosesu gwybodaeth sensitif benodol amdanoch gyda'ch 
caniatâd. 



 
 

 
44. 

I gyrff proffesiynol lle mae cofrestru gyda'r corff 
hwnnw yn gysylltiedig ag astudiaethau'r myfyriwr 
neu'n un o ofynion astudiaethau'r myfyriwr 

(Erthygl 9(1)(g) (Erthygl 9(1)(g)), prosesu data “categorïau arbennig” pan fo 
angen am resymau sydd o ddiddordeb sylweddol i'r cyhoedd 

 
45. 

I gyrff eraill sy'n ymwneud â chyflwyno'r cwrs neu'r 
rhaglen e.e. colegau cysylltiedig, at ddibenion 
dadansoddi ystadegol a gweinyddu rhaglenni 

Erthygl 9(1)(a), prosesu data “categorïau arbennig” lle rydych wedi rhoi caniatâd – 
bydd y Brifysgol yn prosesu gwybodaeth sensitif benodol amdanoch gyda'ch 
caniatâd. 

46. Ar gyfer asesu a chyflwyno gwasanaethau i fyfyrwyr 
anabl. 

Erthygl 9(1)(a) prosesu data "categorïau arbennig" lle rydych wedi rhoi 
caniatâd - bydd y Brifysgol yn prosesu gwybodaeth sensitif benodol amdanoch 
gyda'ch caniatâd. 

 
47. 

Ar gyfer derbyn myfyrwyr ar raglenni myfyrwyr a'u 
gweinyddu. 

Erthygl 9(1)(a), prosesu data “categorïau arbennig” lle rydych wedi rhoi caniatâd – 
bydd y Brifysgol yn prosesu gwybodaeth sensitif benodol amdanoch gyda'ch 
caniatâd. 

 
48. 

Pan fo angen, i’r heddlu ac asiantaethau eraill mewn 
perthynas â rhaglenni astudio penodol neu cyn 
ymgymryd â lleoliadau penodol 

Erthygl 9(1)(a), prosesu data “categorïau arbennig” lle rydych wedi rhoi caniatâd – 
bydd y Brifysgol yn prosesu gwybodaeth sensitif benodol amdanoch gyda'ch 
caniatâd. 

 
 

neu (Erthygl 9(1)(g)), prosesu data “categorïau arbennig” pan fo angen hynny 
am resymau sydd o ddiddordeb sylweddol i'r cyhoedd. 

 

 
49. 

I gyfreithwyr allanol y Brifysgol, yswirwyr o ran 
damweiniau sy'n digwydd o fewn y sefydliad ac 
archwilwyr allanol 

Erthygl 9(1)(f) (Erthygl 9(1)(f)), prosesu data “categorïau arbennig” sy'n 
gysylltiedig â hawliadau cyfreithiol. 

50. Lle bo angen, â sefydliadau i reoli a lliniaru lledaeniad 
ac effaith risgiau'r achosion presennol o'r coronafeirws 
(COVID-19) i iechyd y cyhoedd (e.e. Monitro, Olrhain a 
Diogelu). 

Erthygl 9 (2) (c) mae prosesu "categoriau arbennig" o ddata yn angenrheidiol i 
amddiffyn buddiannau hanfodol gwrthrych y data neu berson naturiol arall - drwy 
rannu manylion cyswllt person (au) sydd â symptomau iechyd gwael (e.e. 
symptomau Covid-19) y gall gwrthrych y data neu berson naturiol arall fod wedi 
dod i gysylltiad â nhw ar safle'r Brifysgol ac a all ddioddef cyflyrau iechyd 
sylfaenol. 

 
Erthygl 9(2)(g) – budd sylweddol i'r cyhoedd a DPA 2018 Atodlen 1 Rhan 2 
paragraff 



 
  6 (Dibenion statudol a llywodraethol) 

 

Erthygl 9 (2) (i) - dibenion iechyd y cyhoedd a DPA 2018 - Atodlen 1, Rhan 1, 
paragraff 3 Iechyd y Cyhoedd. 

 

 

 

Tabl 2 
 
 
 

CATEGORI DISGRIFIAD BYR CYFNOD GOFYNNOL UCHAFSWM Y CYFNOD 

 
Data Recriwtio 

Datganiadau o ddiddordeb 
mewn cyrsiau a gwybodaeth am 
ddiwrnodau agored 

 Chwe mis ar ôl i’r berthynas ddod i 
ben 

 

Data Cais 
Ffurflenni cais, gwybodaeth o’r 
cyfweliad 

 Chwe mis ar ôl i’r berthynas ddod i 
ben (ymgeiswyr nad oeddynt yn 
llwyddiannus) 

 
6 Blwyddyn + 1 ar ôl i fyfyriwr adael 
(ymgeiswyr llwyddiannus) 

 
Deddf Cyfyngiadau 1980 

 
Gwiriad DBS 

Gwybodaeth ynghylch cofnodion 
troseddol 

 Chwe mis ar ôl gwirio 

 
 
Data Academaidd Craidd 

Trawsgrifiad fel gwybodaeth a 
gwybodaeth ddilysu sylfaenol 
sy’n ymwneud â’r unigolyn 

am byth am byth 

 Gwybodaeth sy’n ymwneud â 
dyled myfyriwr a thaliadau 
myfyriwr 

Chwe blynedd ar ôl i’r myfyriwr 
adael 

Chwe blynedd +1 ar ôl i’r myfyriwr 
adael 

 
Deddf Cyfyngiadau 1980 



 
Data ariannol    

Data cyfeirio yn ogystal â data 
academaidd craidd 

Cynnwys ffeil myfyriwr e.e. data 
mynychu, e-bost etc. 

1 flwyddyn ar ôl i fyfyriwr adael Chwe blynedd +1 ar ôl i fyfyriwr adael 
 
Deddf Cyfyngiadau 1980 

 
 

Data archwilio/proffesiynol/statudol 

Cofnodion iechyd a diogelwch, 
data dilysu sy'n ofynnol yn ôl corff 
proffesiynol neu CCAUC 
archwilio 

Fel sy'n ofynnol Fel sy'n ofynnol 

 

Apeliadau a chwynion/camau cyfreithiol a 
ragwelir neu gamau cyfreithiol sy’n mynd 
rhagddynt 

Apeliadau academaidd a 
disgyblu, cwynion myfyrwyr ac 
ymgyfreitha 

1 flwyddyn ar ôl i fyfyriwr adael ar 
gyfer yr holl fyfyrwyr 

Chwe blynedd +1 ar ôl prosesau 
mewnol neu ar ôl i'r myfyriwr adael 

 
Deddf Cyfyngiadau 1980 

 
 

Gwybodaeth am gwrs 

Manylebau modiwl a rhaglenni Hyd nes y byddant yn cael eu 
newid 

Hyd nes y byddant yn cael eu newid 

 
 

Sicrhau Ansawdd 

Arolygon myfyrwyr, adolygiadau 
modiwlau, adolygiadau 
rhaglenni, cofnodion 
cyfarfodydd, papurau 
arholiad etc 

Blwyddyn academaidd presennol 
+1 

Dim, oni bai bod unigolyn yn cael ei 
adnabod 

 
Asesiadau myfyrwyr a thystiolaeth a 
gyflwynwyd ar gyfer lliniaru, hysbysu 
anabledd 

Asesiadau, sgriptiau arholiad, 
ac unrhyw eitem sy'n adnabod y 
myfyriwr e.e. cofnodion 
amgylchiadau lliniarol, 
cofnodion bwrdd arholi 

1 flwyddyn ar ôl i fyfyriwr adael Chwe blynedd +1 ar ôl i fyfyriwr adael 

 

Adnoddau dysgu sy’n adnabod myfyrwyr 
  

Blwyddyn academaidd presennol 
+1 

 

 
Monitro, Olrhain a Diogelu 

 
Enw a manylion cyswllt. 

 
3 wythnos. 

 
3 wythnos. 



 
 
 
 
 
 

 

Drafftiwyd: Mai 2018 Awdur: Joy Morton Adolygu: Mai 2019 

Adolygwyd: Awst 2019 Awdur: Leonna Messiter Newidiadau a wnaed: 

Ychwanegiadau i Ddibenion Penodol: 

1. ‘Er mwyn i fyfyrwyr presennol a/neu Gyn-fyfyrwyr gyfathrebu gwybodaeth am ein 

gwasanaethau, digwyddiadau a gweithgareddau e.e. profiad gwaith/cyfleoedd 

lleoliad. 

 
3. ‘... ac at ddibenion llety.’ 

 
10. Dadansoddeg Dysgu 
Defnyddir data i olrhain cynnydd a llwyddiant ymgeiswyr a myfyrwyr o'r cyswllt 
cyntaf â'r Brifysgol, drwy dderbyniadau ac i gwblhau gradd er mwyn helpu'r Brifysgol 
i ddeall y ffordd orau o gefnogi myfyrwyr. 

 

Pe bai’r Brifysgol o’r farn bod angen cynnal ymyriad yn seiliedig ar fonitro cynnydd 
myfyriwr, dylid gofyn am ganiatâd pendant. 

 

 
26. ‘...at ddibenion pleidleisio’ 

 
‘Rhannu manylion cwrs i gynnig llais a chyflwyno gwasanaeth i fyfyrwyr gan y 

Brifysgol a hefyd yn galluogi Undeb y Myfyrwyr i eirioli ar eich rhan.’ 
 

‘Cynnig mynediad at wasanaethau i fyfyrwyr sy’n dymuno ymgysylltu â bywyd 
undeb y myfyrwyr gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i; ymuno â chlybiau 
chwaraeon a chymdeithasau’r undeb, prynu tocynnau adloniant, pleidleisio mewn 
etholiadau, mynediad at adroddiadau a gwybodaeth eraill sy’n ymwneud ag undeb 
y myfyrwyr. 



 
  29. ‘...pan nad ydych yn medru rhoi caniatâd’ 

 
41. ‘... a chyrsiau.’ 

 
42. I werthuso'r Prentisiaethau Gradd gyda CCAUC (ar ran Llywodraeth Cymru). 

Bydd gwybodaeth a rennir yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i alluogi adolygiad 

o weithredu, asesu effaith a'i effeithiolrwydd wrth gyflawni amcanion a 

chanlyniadau'r rhaglen. 

Adolygwyd:  
Awst 2020 

Awdur: 
Leonna Messiter 

Additions: 

42 a 50 - Y ddau yn ymwneud â chasglu data personol a lle bo angen, rhannu data 

personol â thrydydd parti (gan gynnwys categori arbennig - yn ymwneud ag iechyd) 

at ddibenion Monitro, Olrhain a Diogelu. 

Ebrill 2022 Leonna Messiter GDPR wedi’i ddiweddaru i GDPR y DU 
22 – Camerâu ar y Corff wedi’u cynnwys 

 


