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Gwybodaeth bersonol pwy 
ydym ni’n ei thrafod? 

Rydym yn trin eich gwybodaeth 
bersonol fel tenant ac mae angen 
i ni drin gwybodaeth am bwy arall 
sy’n byw yn eich cartref yn ogystal 
ag unrhyw ofalwyr, aelodau’r teulu 
neu bobl eraill rydych wedi dweud 
wrthym gallwn gysylltu â nhw. 
Rydym hefyd yn cadw gwybodaeth 
bersonol  
am bobl ar y gofrestr tai, ein 
gweithwyr, gwirfoddolwyr, aelodau 
bwrdd a chysylltiadau busnes eraill 
cysylltiedig. 
Dim ond pan fydd rheswm da 
dros wneud hynny byddwn yn trin 
gwybodaeth bersonol, ac mae’r 
adran nesaf yn egluro hynny.

Pa wybodaeth bersonol 
rydym yn ei chadw amdanoch 
chi?

Dim ond gwybodaeth bersonol 
sy’n berthnasol i’n rôl fel landlord 
cymdeithasol rydym yn ei chadw. 
Mae angen eich manylion personol 
arnom fel bod modd i ni reoli eich 

Beth Sydd angen 
I chi ei wybod

Fel tenant Cartrefi Conwy, byddwn 
yn gofyn i chi roi gwybodaeth 
bersonol i ni (cyfeirir ato weithiau 
fel data personol) amdanoch eich 
hun a phobl sy’n byw gyda chi. 
Rydym yn ymrwymedig i gadw’r 
wybodaeth bersonol hon yn saff a 
diogel.
Mae’r daflen hon yn egluro ar 
gyfer beth rydym yn defnyddio 
gwybodaeth bersonol a sut rydym 
yn gofalu amdani. Dim ond canllaw 
ydyw ac nid yw’n rhoi manylion 
llawn am eich holl hawliau 
diogelu data. Mae canllaw llawn 
o beth rydym yn ei wneud gyda 
gwybodaeth bersonol ar gael yn y 
Polisi Preifatrwydd ar ein gwefan. 
www.cartreficonwy.org/privacy-
policy/?lang=cy

Sut rydym yn defnyddio 
gwybodaeth bersonol?

Rydym yn casglu, prosesu a storio 
gwybodaeth bersonol er mwyn i ni 
allu darparu gwasanaethau tai a 
gwasanaethau cysylltiedig eraill. 
Rydym yn ei defnyddio mewn 
ffyrdd gwahanol i’n helpu i wneud 
penderfyniadau am sut rydym yn 
gosod, rhentu a phrydlesu cartrefi, 
rhoi cyngor priodol a chynnig 
cefnogaeth i chi a’n cwsmeriaid 
eraill. Rydym yn trin unrhyw 
wybodaeth a roddir i ni yn hollol 
gyfrinachol ac yn unol â chyfraith 
Diogelu Data.

tenantiaeth yn briodol a darparu 
lefel dda o wasanaeth cwsmer. 
Enghreifftiau o wybodaeth rydym 
yn ei chadw yw:
• Manylion cyswllt er mwyn i ni allu 

cysylltu â chi; 
• Manylion ariannol ac incwm er 

mwyn i ni allu eich helpu i reoli 
eich rhent a rhoi cefnogaeth i 
chi;

• Gwybodaeth feddygol neu 
iechyd fel bod modd i ni addasu 
gwasanaethau i weddu i’ch 
anghenion ac asesu pa mor 
addas yw gwahanol fathau o dai 
ar eich cyfer chi.

O le rydym yn cael 
gwybodaeth bersonol?

Mae’r rhan fwyaf o’ch gwybodaeth 
bersonol yn cael ei darparu yn 
uniongyrchol gennych chi pan 
fyddwch yn gwneud cais am gartref 
a phan fyddwch yn symud i mewn 
i un o’n cartrefi. Rydym yn casglu 
gwybodaeth ychwanegol fel 
rhan o’n cyswllt o ddydd i ddydd 
gyda chi. Mae’n bosibl y byddwn 
yn cael gwybodaeth gan eich 
cyngor lleol, asiantaethau cyfeirio 
credyd, sefydliadau iechyd a lles 
cymdeithasol a phobl eraill rydych 
wedi gofyn iddynt weithredu ar 
eich rhan.

Sut rydym ni’n trin eich 
gwybodaeth?

Mae gennym brosesau ar waith 
i sicrhau bod eich gwybodaeth 

bersonol yn cael ei thrin yn ddiogel 
a chyfreithlon. Mae’r rhain yn 
cynnwys y wybodaeth rydym yn ei 
thrin yn fewnol yn ogystal â sut 
rydym yn rhannu gwybodaeth â 
sefydliadau perthnasol eraill.
Wrth ddelio â’ch gwybodaeth 
bersonol, byddwn yn:
• dweud wrthych pam mae angen 

eich gwybodaeth arnom ac 
ar gyfer beth fyddwn ni’n ei 
defnyddio

• defnyddio eich gwybodaeth 
bersonol dim ond ar gyfer beth 
rydym wedi dweud y byddwn yn ei 
defnyddio ar ei gyfer 

• cadw beth sydd angen i ni ei 
gadw yn unig er mwyn darparu 
gwasanaethau i chi 

• cadw’r wybodaeth bersonol sydd 
ei hangen arnom i gyflawni ein  
rhwymedigaethau cyfreithiol

• ceisio sicrhau bod eich 
gwybodaeth bersonol yn gywir ac 
yn gyfredol 

• dileu neu ddinistrio gwybodaeth 
bersonol amdanoch pan na fydd 
ei hangen arnom bellach, gan 
ddefnyddio ein gweithdrefnau ar 
gyfer cadw a dileu gwybodaeth.
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Sut rydym yn diogelu 
gwybodaeth bersonol?

Rydym yn cymryd diogelwch yr holl 
wybodaeth bersonol rydym yn ei 
thrin yn ddifrifol iawn. Mae gennym 
systemau cyfrifiadurol cryf ar waith 
ac rydym yn eu diweddaru yn erbyn 
unrhyw risgiau newydd, i ddiogelu’r 
wybodaeth a gaiff ei storio arnynt. 
Rydym yn gweithio’n galed i 
sicrhau ein bod yn rhoi ystyriaeth 
i ddiogelwch data bob amser. Mae 
ein gweithwyr yn cael hyfforddiant 
rheolaidd am bwysigrwydd trin 
data yn ddiogel.

Gyda phwy fyddwn yn rhannu 
gwybodaeth bersonol?

I’n helpu i reoli eich tenantiaeth, 
mae’n bosibl y byddwn yn rhannu 
eich gwybodaeth bersonol gyda 
sefydliadau eraill, ond dim ond 
pan fydd rheswm clir dros wneud 
hynny neu pan fyddwch wedi rhoi 
eich caniatâd i ni. Gallai enghraifft 
gynnwys rhannu eich manylion 
cyswllt gyda chwmni cynnal a 
chadw i drefnu gwaith trwsio 
neu rannu eich manylion gyda’r 
gwasanaeth Tân os oes angen 
Gwiriad Diogelwch Tân Cartref 
arnoch. Os byddwn yn rhannu 
eich gwybodaeth bersonol, dim 
ond digon i sicrhau bod modd 
cyflawni’r dasg byddwn yn ei 
rhannu. Er enghraifft, byddem 
yn anfon eich enw a’ch cyfeiriad 
i’r cwmni sy’n argraffu ac anfon 
ein newyddlen tenantiaid, ond ni 
fyddem yn rhannu gwybodaeth am 

eich cyfrif rhent gyda nhw gan nad 
yw’n berthnasol. Rydym hefyd yn 
sicrhau bod y sefydliadau rydym yn 
rhannu gwybodaeth bersonol gyda 
nhw yn deall pwysigrwydd ei thrin 
yn ddiogel.

Am ba hyd rydym yn cadw 
eich gwybodaeth?

Byddwn yn cadw gwybodaeth 
bersonol am ddim hirach nag sydd 
angen a byddwn yn defnyddio ein 
gweithdrefnau ar gyfer cadw a dileu 
gwybodaeth i wneud y penderfyniad 
hwnnw. Pan fyddwn yn dinistrio 
neu ddileu gwybodaeth byddwn yn 
gwneud hynny’n ddiogel.

Sut rydym yn cadw eich 
gwybodaeth yn gyfredol?

Mae’n bwysig bod y wybodaeth 
rydym yn ei chadw amdanoch yn 
cael ei chadw’n gyfredol a chywir. 
Byddwn yn gwirio hyn gyda chi 
o bryd i’w gilydd, er enghraifft 
pan fyddwch yn cysylltu â ni i roi 
gwybod am waith trwsio neu dalu 
eich rhent. Gallwch ein helpu i 
wneud hyn drwy roi gwybod i ni os 
bydd unrhyw rai o’ch manylion yn 
newid. 
Gallwch ddefnyddio gwefan 
tenantiaid FyNghartrefi i wirio bod 
eich manylion cyswllt yn gywir yn 
ogystal â rheoli eich cyfrif rhent
Cofrestrwch nawr yn  
www.FyNghartrefi.org 
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