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Hysbysiad preifatrwydd arolwg defnyddwyr e-Seren 

Lansiwyd tudalennau gwefan e-Seren ar Hwb ym mis Ebrill 2020 mewn ymateb i 
bandemig Covid-19. Mae arolwg defnyddwyr i gasglu adborth ar y gwasanaeth hwnnw 
ar dudalen lanio Hwb. Mae hawl gan bob defnyddiwr sydd wedi darparu eu manylion 
cyswllt i’r diben hwn wybod sut rydym yn prosesu, yn defnyddio ac yn storio eu 
gwybodaeth. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut rydym yn defnyddio’r 
wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu amdanynt drwy’r arolwg defnyddwyr. 
 
Ein dull gweithredu 
Rydym am ehangu’r hyn sydd gael ar Hwb ar hyn o bryd i sicrhau ei fod yn adlewyrchu 
anghenion y defnyddiwr. Dim ond i gysylltu â chi i gael eich adborth ar y gwasanaeth a 
gynigir a sut y gallwn ei wella y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol.  
 
Llywodraeth Cymru fydd y Rheolwr Data mewn perthynas â’ch gwybodaeth bersonol, 
a’r sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol yw bod hyn yn rhan o ddyletswydd 
gyhoeddus Llywodraeth Cymru yn sgil ein hawdurdod swyddogol. 
 
Mae’r wybodaeth bersonol y gofynnwn amdani yn cynnwys eich enw, eich cyfeiriad e-
bost, eich rhif ffôn. Nid ydym yn rhannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill. 
 
Byddwn yn ymdrin â’ch gwybodaeth bersonol yn unol â’r ddeddfwriaeth bresennol ar 
ddiogelu data. 
 
Caiff eich gwybodaeth bersonol ei chadw am 12 mis yn unol â pholisi Llywodraeth 
Cymru ar gadw gwybodaeth. Wedi hyn, caiff ei dileu. 
 
O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl: 

• i gael gwybod am y data personol sydd gan Lywodraeth Cymru amdanoch ac i’w 
weld 

• i ofyn inni gywiro unrhyw beth sy’n anghywir yn y data hwnnw 
• (mewn rhai amgylchiadau) i wrthwynebu neu gyfyngu ar ei brosesu 
• (mewn rhai amgylchiadau) i ofyn inni ‘ddileu’ eich data 
• (mewn rhai amgylchiadau) i drosglwyddo data 
• i wneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr 

annibynnol o ran diogelu data 
 
Manylion Cyswllt 

Os ydych am gysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost atom: 
SerenNetwork@llyw.cymru neu ysgrifennwch atom:  
Rhwydwaith Seren, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ 
 
Os oes gennych bryderon o gwbl am sut yr ymdrinnir â’ch gwybodaeth, gallwch gysylltu 
â swyddog diogelu data Llywodraeth Cymru: 
Y Swyddog Diogelu Data, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ 
E-bost: dataprotectionofficer@llyw.cymru  
 
I wneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, cysylltwch â: 
Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF 
Ffôn: 0303 123 1113 
Gwefan:  https://ico.org.uk/ 
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