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1. Ynghylch y cod hwn 
 
 
Diben y cod ymarfer hwn 
 
Mae’r cod ymarfer hwn yn esbonio’r hawliau sydd gan unigolion i 
gael mynediad i’w data personol. Mae hefyd yn egluro beth mae’n 
rhaid i chi wneud i gydymffurfio a’ch dyletswyddau fel rheolydd data 
yn hyn o beth. Sefydlir yr hawliau a dyletswyddau hyn yn adrannau 
7 – 9A Deddf Diogelu Data 1998 (DPA) ac fe gyfeirir atynt yn aml 
fel ‘cais gwrthrych am wybodaeth’. Mae’r cod yn mabwysiadu’r 
derminoleg hon, ac yn defnyddio’r mynegiant ‘cais gwrthrych am 
wybodaeth’ (SAR) i gyfeirio at gais a wnaed dan adran 7 y DPA. 
 
Gofynna chweched egwyddor diogelu data'r DPA i chi brosesu data 
personol yn unol â’r hawliau a rodda’r Ddeddf i unigolion. Mae cais 
gwrthrych am wybodaeth yn un o’r hawliau hynny. Diben y cod hwn 
yw i’ch helpu i ddarparu mynediad at wybodaeth yn unol â’r gyfraith 
ac arfer da. Ein nod yw gwneud hyn trwy esbonio sut i adnabod cais 
gwrthrych am wybodaeth a thrwy gynnig cyngor ymarferol ar sut i 
ddelio ag, ac ymateb i, gais o’r fath. Mae’n darparu canllaw ar yr 
amgylchiadau cyfyngedig lle eithrir data personol o fynediad 
gwrthrych. Mae’r cod hefyd yn esbonio sut y gellir gorfodi hawl 
gwrthrych i wybodaeth pan fydd pethau’n mynd o chwith. 
 
 
Pwy ddylai ddefnyddio’r cod ymarfer hwn? 
 
Dylai unrhyw sefydliad sy’n cadw data personol ddefnyddio’r cod 
hwn i’w helpu i ddeall eu rhwymedigaethau i ddarparu mynediad i’r 
data hwnnw, ac i’w helpu i ddilyn arfer da wrth ddelio â cheisiadau 
gwrthrych am wybodaeth. Bydd y cyngor arfer da a ddarperir yn y 
cod o gymorth i bob sefydliad – p’un a ydynt yn y sector cyhoeddus, 
preifat neu drydydd sector. Er bod yr arferion mae sefydliadau yn 
eu mabwysiadu i ymateb i’r SARau yn debygol o amrywio, yn 
ddibynnol ar eu maint a natur y data personol a gedwir ganddynt, 
mae egwyddorion sylfaenol cais gwrthrych am wybodaeth yr un fath 
ym mhob achos. 
 
 
Statws y cod 
 
Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cyhoeddi’r cod ymarfer hwn 
dan adran 51 y DPA yn unol â’i ddyletswydd i hyrwyddo arfer da. 
Dywed y DPA fod arfer da yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i, 
gydymffurfiad â gofynion y Ddeddf. 



Ar gyfer ymgynghoriad 
 

Cod ymarfer drafft cais gwrthrych, Tachwedd 2012 2 
 

 
Y cod hwn yw dehongliad y Comisiynydd Gwybodaeth o 
ddisgwyliadau’r DPA o sefydliadau er mwyn cydymffurfio â SARau. 
Rhodda gyngor ar arfer da, ond nid yw cydymffurfiad â’n 
hargymhellion yn orfodol lle byddant yn mynd tu hwnt i ofynion 
caeth y DPA. Nid oes gan y cod ei hun orfodaeth y gyfraith, gan 
mai’r DPA sy’n gosod rhwymedigaethau y gellir eu gorfodi dan y 
gyfraith ar sefydliadau. 
 
Gallai sefydliadau ddod o hyd i ddulliau gwahanol o fodloni gofynion 
y DPA ac o fabwysiadu arfer da. Fodd bynnag, os na fyddant yn 
gwneud unrhyw beth, mae yna berygl y byddant yn torri’r gyfraith. 
Ni all yr ICO gymryd camau gorfodol dros fethiant i fabwysiadu arfer 
da neu i weithredu ar yr argymhellion a sefydlwyd yn y cod hwn oni 
bai fod hyn ynddo’i hun yn cyfansoddi toriad o’r DPA. 
 
Rydym wedi ceisio gwahaniaethu ein hargymhellion arfer da o 
ofynion cyfreithiol y DPA. Rydym yn darparu rhywfaint o gyngor 
cyffredinol am ddilyn ymagwedd bositif i fynediad gwrthrych ym 
mhennod 3 a, lle fo’n briodol, rydym yn rhestru ar ddiwedd y 
penodau dilynol rhai dangosyddion tebygol o sefydliad sy’n delio â 
chais gwrthrych am wybodaeth yn dda. Fodd bynnag, mae’n 
anochel fod yna orgyffwrdd rhwng gofynion y DPA ac arfer da: er 
bod y DPA yn sefydlu’r isafswm gofynion cyfreithiol, nid yw’n 
darparu canllaw ar y mesurau ymarferol i sicrhau cydymffurfiad â 
nhw. Mae’r cod hwn yn helpu llenwi’r bwlch hwnnw. 
 
 
Mwy o wybodaeth 
 
Mae’r cod ymarfer hwn yn rhan o gyfres o ganllawiau i’ch helpu chi 
fel sefydliad i ddeall eich rhwymedigaethau dan y DPA yn llawn, yn 
ogystal ag hyrwyddo arfer da. Ceir trosolwg o brif ddarpariaethau’r 
DPA yn Canllaw’r ICO i Ddiogelu Data. 
 
Mae’r cod yn ganllaw i’n hymagwedd argymelledig gyffredinol, er y 
penderfynir ar achosion unigol ar sail eu hamgylchiadau penodol 
pob tro. 
 
Os ydych angen rhagor o wybodaeth am hyn neu unrhyw agwedd 
arall o ddiogelu data neu ryddid gwybodaeth, edrychwch ar wefan 
yr ICO: www.ico.gov.uk.  
 
 

http://ico.org.uk
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2. Trosolwg o fynediad gwrthrych  
 
 
Beth yw cais gwrthrych? 
 
Mae galluogi unigolion i ganfod pa ddata personol sydd gennych 
amdanynt, pam ei fod gennych ac i bwy fyddwch yn ei ddatgelu yn 
sylfaenol i arfer da trin gwybodaeth. Rhodda Deddf Diogelu Data 
1998 (DPA) yr hawl i unigolion ofyn eich bod yn gwneud hyn.  
 
Sefydlir yr hawl hwn, a elwir yn gyffredinol yn fynediad gwrthrych, 
yn adran 7 y DPA. Gall unigolion arfer yr hawl trwy wneud ‘cais 
gwrthrych am wybodaeth’ (SAR) ysgrifenedig. 
 
 
A oes rhaid i SAR fod ar ffurf benodol? 
 
Na. Mae angen gwneud SAR yn ysgrifenedig ac, lle fyddwch angen 
tali ffi er mwyn delio â’r cais, rhaid cynnwys y ffi gyda’r cais. Er na 
allwch fynnu ar ddefnyddio ffurflen benodol i wneud SAR, gallai 
darparu ffurflen gynorthwyo’r ymgeisydd i ddarparu’r wybodaeth 
sydd ei hangen arnoch i ddelio â’u cais. 
 
 
Faint yw’r ffi? 
 
Oni bai fod SAR yn ymwneud ag un o nifer fechan o gategorïau 
arbennig o wybodaeth, uchafswm y ffi y gellir ei chodi i ddelio â’r 
cais yw £10. Ceir gwahanol derfynau ffioedd lle fo’r cais yn 
ymwneud â chofnodion iechyd neu addysg neu ffeiliau credyd (a 
esbonnir ym mhennod 10). 
 
 
Pa wybodaeth sydd gan unigolyn hawl iddo?  
 
Defnyddir cais gwrthrych yn bennaf gan unigolion sydd eisiau gweld 
copi o’r wybodaeth sydd gan sefydliad amdanynt. Fodd bynnag, 
mae mynediad at wybodaeth yn mynd yn bellach na hyn ac mae 
gan unigolyn hawl i gael: 
 

 gwybod a oes unrhyw ddata personol yn cael ei brosesu;  
 
 disgrifiad o’r data personol, pam ei fod yn cael ei brosesu, a 

p’un a fydd yn cael ei roi i unrhyw sefydliadau neu bobl eraill; 
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 copi o’r data personol; a 
 

 manylion ffynhonnell y data (ble fo hyn ar gael). 
 
Gall unigolyn hefyd wneud cais am wybodaeth ynglŷn â’r rhesymeg 
i gefnogi unrhyw benderfyniadau awtomatig a wnaed amdano ef 
neu amdani hi, megis penderfyniad gan gyfrifiadur i ddyrannu neu 
wrthod credyd, neu asesiad o berfformiad yn y gwaith (ac eithrio lle 
fo’r wybodaeth yma yn gyfrinach fasnachol).  
 
Mae cais gwrthrych am wybodaeth yn darparu hawl i weld yr 
wybodaeth sydd wedi ei chynnwys mewn data personol, yn hytrach 
na hawl i weld copïau o’r dogfennau sy’n cynnwys yr wybodaeth. Er 
mai’r ffordd hawsaf o ddarparu’r wybodaeth berthnasol yn aml yw 
darparu copïau o ddogfennau gwreiddiol, nid oes rhaid i chi wneud 
hynny. 
 
 
Beth yw’r cyfyngiad amser ar gyfer ymateb? 
 
Gan amlaf, mae’n rhaid i chi ymateb i gais gwrthrych am wybodaeth 
yn brydlon ac o fewn 40 niwrnod calendr i’w dderbyn.  
 
 
A oes unrhyw wybodaeth wedi ei eithrio o fynediad 
gwrthrych? 
 
Oes. Mae rhai mathau o ddata personol wedi eu heithrio o’r hawl i 
gais gwrthrych am wybodaeth ac felly ni ellir eu cael trwy wneud 
SAR. Gallai gwybodaeth fod wedi ei eithrio oherwydd ei natur neu 
oherwydd effaith debygol datgeliad. Mae yna hefyd rai cyfyngiadau 
ar ddatgelu gwybodaeth mewn ymateb i SAR – lle byddai hyn yn 
golygu datgelu gwybodaeth ynglŷn ag unigolyn arall, er enghraifft. 
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3. Ymagwedd bositif tuag at gais 
gwrthrych am wybodaeth 
 
 
Mae mynediad at wybodaeth yn hawl sylfaenol i unigolion. Ond mae 
hefyd yn gyfle i chi wella’ch gwasanaeth cwsmeriaid a chyflenwad 
gwasanaeth trwy ymateb i geisiadau gwrthrych am wybodaeth 
(SAR) yn effeithiol a thryloyw a thrwy uchafu ansawdd yr 
wybodaeth bersonol a gedwir gennych. 
 
Yn ein profiad ni, mae’r rhan fwyaf o sefydliadau eisiau helpu pan 
fydd unigolyn yn gwneud SAR, p’un a yw’r unigolyn hwnnw yn 
gwsmer iddynt, yn gyflogai, neu’n randdeiliad o ryw fath arall. 
Mae’n gwneud synnwyr da i helpu unigolion i arfer eu hawliau 
gwybodaeth, yn hytrach na’u llesteirio. Pan fydd pethau’n mynd o’i 
le, mae cwynion yn dueddol o ddilyn. Byddai wedi bod yn hawdd 
osgoi nifer o’r cwynion a welwn trwy ddilyn y cyngor arfer da yn y 
cod hwn. Yn benodol, os ydych yn esbonio’n glir sut y gall unigolion 
ofyn am eu gwybodaeth bersonol, beth fyddwch ei angen ganddynt 
a beth fyddwch yn ei wneud yn gyfnewid – ac os byddwch yn cadw 
at eich gair, yna mae’n debygol y byddwch yn osgoi anghydfodau ac 
anawsterau costus. 
 
Bydd mabwysiadu’r argymhellion arfer da yn y cod hwn yn eich 
helpu: 
 

 i gydymffurfio â’ch rhwymedigaethau cyfreithiol dan Ddeddf 
Diogelu Data 1998 (DPA) (a sut ydych wedi gwneud hynny); 
 

 i symleiddio eich prosesau i ddelio â SARau, gan arbed amser 
ac ymdrech i chi; 
 

 i gynyddu lefelau o ymddiriedaeth a hyder yn eich sefydliad 
trwy fod yn agored gydag unigolion am yr wybodaeth 
bersonol sydd gennych amdanynt; 
 

 i gynorthwyo dargadw cwsmeriaid trwy wella gofal 
cwsmeriaid; 
 

 i wella hyder yn eich arferion trin gwybodaeth; 
 

 os yw’ch sefydliad yn y sector cyhoeddus, gwella tryloywder ei 
weithgareddau yn unol â gofynion polisi cyhoeddus; 
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 i alluogi cwsmeriaid, cyflogeion ac eraill i wirio fod yr 
wybodaeth sydd gennych amdanynt yn gywir, ac i roi gwybod 
i chi os nad yw; ac  
 

 i wella’r gwasanaeth a gyflenwch o ganlyniad. 
 

Gallai sefydliad sy’n dilyn ymagwedd bositif tuag at fynediad at 
wybodaeth fod â’r dangosyddion arfer da canlynol: 
 
Hyfforddiant 
Rhoddir hyfforddiant SAR i’r holl staff yn rhan o’r broses ymsefydlu 
a nodir hyn ar gronfa ddata sy’n cael ei fonitro gan staff hyfforddi. 
Cyflawnir hyfforddiant diweddaru naill ai yn rhan o hyfforddiant 
diogelu data generig neu ar sail fwy arbenigol yn ddibynnol ar rôl y 
swydd. 
 
Arweiniad 
Mae tudalen diogelu data benodol ar gael i staff ar fewnrwyd y 
sefydliad gyda dolenni i bolisïau a gweithdrefnau SAR. 
 
Staff sy’n delio â cheisiadau 
Mae yna unigolyn penodol neu dîm canolog yn gyfrifol am ddelio ag 
ymateb i geisiadau; mae yna fwy nag un aelod o staff yn 
ymwybodol o sut i brosesu SAR fel bod yna ystwythder os ceir 
absenoldeb. 
 
Sefydlwyd trefniadau i adolygu ymatebion i SARau gan uwch reolwr 
os bydd ymgeisydd yn anfodlon â’r ymateb cychwynnol. 
 
Arbenigwyr diogelu data 
Mewn sefydliad mawr, mae yna arbenigwyr diogelu data, neu 
‘Hyrwyddwyr Gwybodaeth’, i ddarparu arbenigedd diogelu data, gan 
gynnwys cyngor SAR, mewn adrannau lle prosesir gwybodaeth 
bersonol. 
 
Monitro cydymffurfiad 
Mae cydymffurfiad â SARau yn cael ei fonitro a’i drafod mewn 
cyfarfodydd Grŵp Llywio Llywodraethu Gwybodaeth, ac fe gedwir 
gwybodaeth rheoli yn dangos y nifer o SARau a dderbyniwyd. Mae 
manylion unrhyw geisiadau nad ydynt wedi eu gweithredu o fewn y 
cyfnod amser statudol yn cael eu codi i uwch fforwm briodol, er 
mwyn delio ag unrhyw doriad ar lefel uwch. 
 
 
Rhoddir dangosyddion eraill o arfer da ar ddiwedd nifer o benodau 
dilynol yn y cod. 
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4. Cydnabod cais gwrthrych am 
wybodaeth  
 
 
Beth yw cais gwrthrych am wybodaeth? 
 
Mae cais gwrthrych am wybodaeth (SAR) yn gais ysgrifenedig a 
wneir ar ran unigolyn ar gyfer yr wybodaeth y mae ganddo ef neu hi 
hawl i ofyn amdano dan adran 7 Deddf Diogelu Data 1998 (DPA). 
Nid oes rhaid i’r cais fod ar unrhyw ffurf benodol. Ac nid oes rhaid 
iddo gynnwys y geiriau ‘cais gwrthrych am wybodaeth’ na chyfeirio 
at y DPA chwaith. Yn wir, gallai cais fod yn SAR dilys hyd yn oed os 
yw’n cyfeirio at ddeddfwriaeth arall, fel y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth (FOIA). 
 
 
Gofynion ffurfiol 
 
Rhaid gwneud SAR yn ysgrifenedig. Gall ffurflenni safonol ei gwneud 
yn haws i chi gydnabod cais mynediad am wybodaeth a’i gwneud yn 
haws i’r unigolyn gynnwys yr holl fanylion fyddwch angen i ddod o 
hyd i’r wybodaeth maent eisiau. Fodd bynnag, nid oes unrhyw 
ffurflen gais a ragnodwyd yn ôl y gyfraith. Ac ni allwch orfodi i 
unigolion ddefnyddio eich ffurflen fewnol eich hun i wneud SAR. Er y 
gallech wahodd unigolion i ddefnyddio’ch ffurflen gais chi, dylech 
egluro nad yw hyn yn orfodol ac ni ddylech geisio defnyddio hyn fel 
ffordd i ymestyn y terfyn amser 40 niwrnod i ymateb.  
 
Mae cais a anfonir trwy e-bost neu ffacs yr un mor ddilys ag un a 
anfonwyd ar bapur. Gellir derbyn SARau trwy dudalen Facebook neu 
gyfrif Twitter eich sefydliad (os oes gennych un), safleoedd 
cyfryngau cymdeithasol eraill y mae’r sefydliad yn tanysgrifio 
iddynt, ac o bosibl trwy wefannau trydydd parti. Er na allwch fynnu 
ar ddefnyddio dull penodol o gyflawni ar gyfer SAR, os oes gennych 
ffafriaeth (e.e. trwy e-bost at gyfeiriad penodol), mae’n arfer da i 
ddynodi’n glir beth yw hynny. Dylai hyn annog ymgeiswyr i 
gyflwyno SARau trwy’r dull mwyaf cyfleus i chi, ond mae’n rhaid i 
chi ddal ymateb i SARau a anfonir i chi trwy ddulliau eraill. 
 
Dylech hefyd nodi’r pwyntiau canlynol wrth ystyried dilysrwydd. 

 
 Nid oes rhaid i chi ymateb i gais a wneir ar lafar ond, yn 

ddibynnol ar yr amgylchiadau, fe allai fod yn rhesymol i 
wneud hynny (cyn belled â’ch bod yn fodlon ynghylch 
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hunaniaeth yr unigolyn), ac mae’n arfer da i esbonio i’r 
unigolyn sut i wneud cais dilys, yn hytrach na’i anwybyddu. 

 
 Os nad yw cais yn crybwyll y DPA yn benodol neu hyd yn 

oed yn dweud ei fod yn gais gwrthrych am wybodaeth, 
mae’n dal i fod yn ddilys a dylid ei drin felly os yw’n amlwg 
fod yr unigolyn yn gofyn am eu data personol eu hunain. 

 
 Nid oes rhaid i’r sawl sy’n gwneud cais roi eu rheswm dros 

wneud y cais i chi na beth maent yn bwriadu ei wneud 
gyda’r wybodaeth a geisiwyd (er y gallai eich helpu i ddod 
o hyd i’r wybodaeth berthnasol os ydynt yn esbonio diben 
y cais). 

 
 Mae cais yn ddilys hyd yn oed os nad yw unigolyn wedi ei 

anfon yn uniongyrchol at bwy bynnag sydd fel arfer yn 
delio â cheisiadau o’r fath – felly mae’n bwysig sicrhau y 
gallwch chi a’ch cydweithwyr adnabod SAR a’i drin yn 
briodol. 

 
 
Ceisiadau a wneir ar ran eraill 
 
Nid yw’r DPA yn atal unigolyn rhag gwneud cais gwrthrych am 
wybodaeth trwy drydydd parti. Yn aml, bydd yn gyfreithiwr yn 
gweithredu ar ran cwsmer, ond fe allai fod am fod unigolyn yn 
hapus i rywun weithredu ar eu rhan. Yn yr achosion hyn, bydd 
angen i chi fod yn fodlon fod gan y trydydd parti sy’n gwneud y cais 
hawl i weithredu ar ran yr unigolyn, ond y trydydd parti sy’n gyfrifol 
am ddarparu tystiolaeth o’r hawl. Gallai fod yn awdurdod 
ysgrifenedig i wneud y cais neu fe allai fod yn bŵer atwrnai mwy 
cyffredinol.  

 
Enghraifft  
Mae gan gymdeithas adeiladu gwsmer oedrannus 
sy’n ymweld â changen benodol pob wythnos i 
godi arian o un o’i chyfrifon. Yn y blynyddoedd 
diwethaf, mae ei merch, sydd hefyd yn gwsmer 
i’r gangen, wedi bod yn dod gyda hi bob tro. 
Mae’r ferch yn gwneud cais gwrthrych am 
wybodaeth ar ran ei mam ac yn esbonio nad yw 
ei mam yn teimlo y gall wneud y cais ei hun gan 
nad yw’n deall holl fanylion diogelu data. Gan fod 
yr wybodaeth sydd gan y gymdeithas adeiladu yn 
ariannol yn bennaf, mae’n ddigon teg i fod yn 
ofalus wrth roi gwybodaeth cwsmer i drydydd 
parti. Pe byddai gan y ferch bŵer atwrnai 
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cyffredinol, fe fyddai’n rhaid i’r gymdeithas 
gydymffurfio. Maent yn gofyn i’r ferch a oes 
ganddi bŵer o’r fath, ond nid oes ganddi. 
 
Gan gofio fod staff y gangen yn adnabod y ferch 
ac â rhywfaint o ddealltwriaeth o’i pherthynas â’i 
mam, fe allant ystyried cydymffurfio â’r cais trwy 
wneud datgeliad gwirfoddol. Fodd bynnag, nid 
oes rhaid i’r gymdeithas adeiladu wneud hyn, ac 
ni fyddai’n afresymol i ofyn am awdurdod mwy 
ffurfiol. 

 
Os ydych yn credu nad yw unigolyn yn deall pa wybodaeth fyddai’n 
cael ei ddatgelu i drydydd parti sydd wedi gwneud SAR ar eu rhan, 
fe allwch anfon yr ymateb yn uniongyrchol at yr unigolyn yn hytrach 
na’r trydydd parti. Yna fe all yr unigolyn ddewis rhannu’r wybodaeth 
gyda’r trydydd parti ar ôl cael cyfle i’w adolygu. 
 
Mae achosion lle nad oes gan unigolyn y gallu meddyliol i reoli eu 
materion eu hunain. Er nad oes darpariaethau statudol penodol yn 
galluogi trydydd parti i arfer hawliau gwrthrych i wybodaeth ar ran 
unigolyn o’r fath, mae’n rhesymol i dybio y byddai gan atwrnai 
gydag awdurdod i reoli eiddo a materion personol unigolyn, neu 
unigolyn a benodwyd gan y Llys Gwarchod i wneud penderfyniadau 
ar faterion o’r fath, yr awdurdod priodol. 
 
 
Ceisiadau am wybodaeth am blant 
 
Hyd yn oed os yw plentyn yn rhy ifanc i ddeall oblygiadau hawliau 
cais gwrthrych am wybodaeth, mae data arnynt yn dal i fod yn 
ddata personol iddynt ac nid yw’n perthyn i riant neu warchodwr, er 
enghraifft. Felly'r plentyn sydd â hawl mynediad i’r wybodaeth a 
gedwir amdanynt, er ei bod yn debygol y bydd y rhai sydd â 
chyfrifoldeb rhiant ar eu cyfer yn arfer yr hawliau hyn yn achos 
plant ifanc.  
 
Cyn ymateb i SAR am wybodaeth a gedwir am blentyn, fe ddylech 
ystyried p’un a yw’r plentyn yn ddigon aeddfed i ddeall ei hawliau. 
Os ydych yn hyderus y gall y plentyn ddeall ei hawliau, yna fe 
ddylech ymateb i'r plentyn yn hytrach na rhiant. Beth sy’n bwysig 
yw y gall y plentyn ddeall (yn gyffredinol) beth mae’n golygu i 
wneud SAR a sut i ddehongli’r wybodaeth a dderbyniont o ganlyniad 
i wneud. Wrth ystyried achosion ymylol, dylech ystyried, ymysg 
pethau eraill: 
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 lefel aeddfedrwydd y plentyn a’i allu i wneud penderfyniad 
o’r fath; 

 
 natur y data personol; 
 
 unrhyw orchmynion llys yn ymwneud â mynediad rhiant 

neu gyfrifoldeb allai fod yn berthnasol; 
 
 unrhyw ddyletswydd cyfrinachedd i’r plentyn neu berson 

ifanc; 
 
 unrhyw oblygiadau o ganiatáu i’r rhai sydd â chyfrifoldeb 

rhiant gael mynediad i wybodaeth y plentyn neu berson 
ifanc. Mae hyn yn arbennig o bwysig os bu cyhuddiadau o 
gamdriniaeth; 

 
 unrhyw niwed i’r plentyn neu berson ifanc os na all 

unigolion sydd â dyletswydd rhiant gael mynediad i’r 
wybodaeth; ac 

 
 unrhyw farn sydd gan y plentyn neu berson ifanc ar p’un a 

ddylai rhieni gael mynediad i wybodaeth amdanynt.  
 
Yn yr Alban, mae’r gyfraith yn cymryd yn ganiataol fod gan blentyn 
sy'n 12 oed neu hŷn y gallu i wneud SAR. Nid yw’r dybiaeth yn 
berthnasol yng Nghymru a Lloegr nac yng Ngogledd Iwerddon, ond 
mae’n dynodi ymagwedd fydd yn rhesymol mewn sawl achos. Nid 
yw’n wir fod gan blentyn sydd â’r gallu i wneud SAR, hefyd y gallu i 
ganiatáu i rannu eu data personol gydag eraill – gan ei bod yn 
bosibl nad ydynt yn deall yn llwyr y goblygiadau o wneud hynny. 
 
 
Delio â cheisiadau rhyddid gwybodaeth ar gyfer data 
personol yr ymgeisydd 
 
Fel y crybwyllwyd uchod, gallai SAR dilys, ar yr olwg gyntaf, edrych 
fel rhywbeth arall. Nid yw’n anghyffredin, er enghraifft, i’r cais 
ddatgan ei fod yn gais rhyddid gwybodaeth (FOI). Os, mewn 
gwirionedd, yw’n ymwneud â data personol yr ymgeisydd, rhaid ei 
drin fel cais gwrthrych am wybodaeth. 

 
Enghraifft  
Mae awdurdod lleol yn derbyn llythyr gan dalwr y 
dreth gyngor yn gofyn am gopi o unrhyw 
wybodaeth sydd gan yr awdurdod ynglŷn ag 
anghydfod am ei gymhwyster am ostyngiad. 
Dywed y llythyr ei fod yn ‘gais rhyddid 
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gwybodaeth’. Mae’n amlwg fod y cais yn 
ymwneud â data personol yr unigolyn ei hun ac y 
dylai’r awdurdod lleol ei drin fel cais gwrthrych 
am wybodaeth. 

 
Rydych yn fwy tebygol o dderbyn SAR ar ffurf cais rhyddid 
gwybodaeth os yw’ch sefydliad yn awdurdod cyhoeddus i ddibenion 
y FOIA neu Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (EIR). P’un 
a yw’r sefydliad yn awdurdod cyhoeddus neu beidio, fodd bynnag, 
rhaid i chi ddelio â’r cais yn briodol, a bydd hyn yn ddibynnol ar a 
yw’n ymwneud yn benodol â data personol yr ymgeisydd yn unig 
neu a yw’n ymwneud â gwybodaeth arall hefyd.  
 
Os yw’n glir fod yr ymgeisydd yn gofyn am ei ddata personol ei hun 
yn unig, ond eu bod wedi crybwyll y FOIA, dylech wneud y canlynol: 
  
 

 Delio gyda’r cais fel SAR yn y modd arferol. Nid oes rhaid i’r 
ymgeisydd wneud cais newydd. Efallai y bydd angen i chi ofyn 
am daliad o unrhyw ffi ofynnol neu ofyn i’r unigolyn wirio ei 
hunaniaeth. 
 

 Os yw’ch sefydliad yn awdurdod cyhoeddus, mae’r data 
personol gofynnol a geisir mewn gwirionedd wedi ei eithrio 
rhag datgeliad dan y FOIA neu’r EIR. Mewn gwirionedd, 
dylech gyhoeddi hysbysiad gwrthodiad ffurfiol i ddatgan hyn. 
Yn ymarferol, fodd bynnag, ni fyddem yn disgwyl i chi wneud 
hynny os yw’r cais yn cael ei drin fel SAR.  
 

 Mae’n arfer da i awdurdodau cyhoeddus egluro o fewn 20 
niwrnod gwaith (y cyfyngiad amser ar gyfer ymateb i 
geisiadau FOI) fod y cais yn cael sylw fel SAR dan y DPA, a 
bod y terfyn amser 40 niwrnod i ymateb yn berthnasol. 
 

Os yw’r cais yn ymwneud â gwybodaeth na ellir gofyn amdani trwy 
SAR (e.e. os yw’n cynnwys cais am wybodaeth nad yw’n bersonol) 
yna, os yw’ch sefydliad yn awdurdod cyhoeddus, dylech drin hyn fel 
dau gais: un yn gais ar gyfer data personol yr ymgeisydd a wnaed 
dan y DPA; a’r llall ar gyfer yr wybodaeth sy’n weddill, nad yw’n 
bersonol, a wnaed dan y FOIA. Os yw unrhyw ran o’r wybodaeth 
amhersonol hwn yn amgylcheddol, dylech ystyried hyn fel cais a 
wnaed dan yr EIR. 
 
Mae’n bwysig ystyried yr wybodaeth a geisiwyd dan y 
ddeddfwriaeth briodol. Mae hyn am fod y prawf am ddatgeliad dan y 
FOIA i’r cyhoedd yn gyffredinol – nid yr ymgeisydd yn unig. Os 



Ar gyfer ymgynghoriad 
 

Cod ymarfer drafft cais gwrthrych, Tachwedd 2012 2 
 

datgelir data personol trwy gamgymeriad dan FOIA i’r cyhoedd yn 
gyffredinol, gallai hyn arwain at dorri egwyddorion diogelu data. 
 
Am ragor o wybodaeth ar ddelio gyda cheisiadau FOI, gweler y 
Canllaw i FOIA.  
 
Am ragor o wybodaeth ar yr eithriad o FOIA ar gyfer data personol, 
gweler canllaw’r ICO: 
 

 Adran 40: gwybodaeth bersonol  
 Adran 40: gweithredu'r eithriad ar gyfer data personol 

trydydd parti  
 Adran 40: mynediad at wybodaeth a gedwir mewn ffeiliau 

cwynion  
 Adran 40: ceisiadau am ddata personol am gyflogeion 

awdurdod cyhoeddus 
 
Am ragor o wybodaeth ar ddelio gyda cheisiadau am wybodaeth 
amgylcheddol, gweler y Canllaw i EIR. 
 
 
Gallai sefydliad sy’n effro i’r angen i ddelio'n effeithiol â SARau gael 
y dangosyddion arfer da canlynol: 
 
Arweiniad 
Darperir arweiniad ar wneud SAR, ynghyd â ffurflen, ar wefan y 
sefydliad. Mae’r arweiniad yn: 
 

 egluro i ble ddylid anfon y cais; 
 amlygu’r ffi ac yn esbonio dewisiadau talu; 
 dynodi’r wybodaeth y bydd angen i’r ymgeisydd ddarparu i 

gadarnhau eu hunaniaeth; 
 crybwyll y cyfnod 40 niwrnod i ymateb i’r cais; ac 
 rhoi manylion pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw gwestiynau.  

 
Er nad yw’n ofynnol i ddefnyddio’r ffurflen, lle bydd yn cael ei 
defnyddio mae’n help i nodi SARau. Mae’r ffurflen yn cynnwys adran 
‘at ddefnydd swyddfa yn unig’ yn rhoi cyfarwyddiadau i'r 
derbynnydd am beth i’w wneud â’r ffurflen a lle i gofnodi 
gwybodaeth benodol i helpu prosesu’r cais (megis: y dyddiad pan 
dderbyniwyd y ffurflen, a yw’r hunaniaeth wedi ei wirio ac a dalwyd 
ffi). 
 
Cynhyrchwyd canllaw i staff i’w helpu adnabod SARau. Yn benodol, 
mae hyn wedi ei gyfeirio at y staff hynny sy'n delio â data personol, 
megis staff adnoddau dynol. Esbonia’r canllaw hwn, sydd ar gael ar 
fewnrwyd y sefydliad, beth ddylai staff wneud os ydynt yn derbyn 
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SAR ac mae’n pwysleisio’r angen i weithredu ar fyrder a’i gyfeirio at 
y tîm priodol. 
 
Hyfforddiant 
Mae hyfforddiant diogelu data yn cynnwys adran ar SARau a delio 
gyda mynediad gwrthrych at wybodaeth. Mae hefyd yn dysgu staff 
am eu hawliau eu hunain fel gwrthrychau data (i roi cyd-destun i’r 
hyfforddiant). Ceir prawf ar y diwedd gyda marc pasio ac mae 
presenoldeb yn amcan perfformiad i rai staff. 
 
Mae staff sy’n delio â gohebiaeth a dderbynnir, er enghraifft yn yr 
ystafell bost, wedi cael hyfforddiant ar sut i adnabod SAR ac i 
sicrhau y cyflawnir ceisiadau yn brydlon i’r bobl berthnasol. 
 
Os yw’r sefydliad yn gweithredu system gwaith shifft, ailadroddir yr 
hyfforddiant ar adegau fydd yn sicrhau fod pob aelod o staff yn cael 
cyfle i fynychu. 
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5. Ymateb i gais gwrthrych am 
wybodaeth – ystyriaethau cyffredinol 
 
 
Mae cais gwrthrych am wybodaeth yn hawl mynediad i ddata 
personol unigolyn penodol 
 
Dan yr hawl i gais gwrthrych am wybodaeth, mae gan unigolyn 
hawl i’w ddata personol ei hun yn unig, ac nid i wybodaeth yn 
ymwneud ag eraill (oni bai yn gweithredu ar ran yr unigolyn 
hwnnw). Cyn y gallwch ymateb i gais gwrthrych am wybodaeth 
(SAR), bydd angen i chi allu penderfynu a yw gwybodaeth sydd 
gennych yn ddata personol ac, os felly, data personol pwy ydyw.  
 
Mae Deddf Diogelu Data 1998 (DPA) yn darparu, er mwyn i 
wybodaeth fod yn ddata personol, bod yn rhaid iddo ymwneud ag 
unigolyn byw a chaniatáu i’r unigolyn hwnnw gael ei adnabod o’r 
wybodaeth honno (nail ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â 
gwybodaeth arall sy’n debygol o ddod i feddiant y sefydliad). Mae’r 
cyd-destun ar gyfer cadw gwybodaeth, a’r modd y’i defnyddir, yn 
gallu dylanwadu ar a yw’n ymwneud ag unigolyn ac felly ar a yw’n 
ddata personol yr unigolyn. 
 
Gan amlaf, bydd yn amlwg p’un a yw’r wybodaeth a geisir yn ddata 
personol, ond rydym wedi cynhyrchu canllaw ar wahân i’ch helpu i 
benderfynu mewn achosion lle nad yw’n glir. 
 
Gallai’r un wybodaeth fod yn ddata personol i ddau unigolyn (neu 
fwy). Ceir rheolau atodol lle gallai ymateb i SAR gynnwys darparu 
gwybodaeth sy’n ymwneud â’r unigolyn sy’n gwneud y cais ac 
unigolyn arall. Fe esbonnir y rheolau hyn ym mhennod. 
 
 
Cyfrifoldeb y rheolydd data 
 
Os ydych yn pennu’r diben ar gyfer a’r dull o brosesu’r data 
personol dan sylw, yna chi (neu’ch sefydliad) yw’r rheolydd data 
parthed y data personol hwnnw a chi fydd yn gyfrifol am ymateb i’r 
SAR. Nid yw’r DPA yn caniatáu unrhyw estyniad i’r cyfyngiad 40 
niwrnod mewn achosion lle mae’n rhaid i chi ddibynnu ar brosesydd 
data i ddarparu’r wybodaeth fyddwch angen i ymateb.  

 
Enghraifft  
Mae cyflogwr yn adolygu staffio a chyflogau, sy’n 
golygu casglu gwybodaeth gan ac ynglŷn â sampl 
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gynrychiadol o staff. Mae prosesydd data trydydd 
parti yn dadansoddi’r wybodaeth. 
 
Mae’r cyflogwr yn derbyn SAR gan aelod o staff. 
Er mwyn ymateb, mae’r cyflogwr angen 
gwybodaeth a gedwir gan y prosesydd data. Y 
cyflogwr yw’r rheolydd data ar gyfer yr 
wybodaeth ac felly dylai gyfarwyddo’r prosesydd 
data i gasglu unrhyw ddata personol yn 
ymwneud â’r aelod o staff. 

 
Os byddwch yn defnyddio prosesydd data, yna mae’n rhaid i chi 
sefydlu cytundebau i sicrhau y delir yn gywir â SAR, p’un a'u 
hanfonir atoch chi neu’r prosesydd data. 
 
Esbonnir beth yw rôl prosesydd data yn ‘Canllaw’r ICO i Ddiogelu 
Data’.  
 
Rheoli systemau gwybodaeth 
 
Byddwch yn ei chael yn anodd delio’n effeithiol â SARau oni bai fod 
gennych systemau a gweithdrefnau rheoli gwybodaeth ddigonol. O 
ystyried fod cais gwrthrych wedi bod yn nodwedd o gyfraith diogelu 
data ers y 1980au, dylai eich systemau rheoli gwybodaeth hwyluso 
delio â SARau. Nid yn unig y dylai eich systemau gael gallu 
technegol i chwilio am yr wybodaeth angenrheidiol i ymateb i SAR, 
ond dylent hefyd weithredu trwy gyfeirio at bolisïau rheoli cofnodion 
effeithiol. Er enghraifft, mae’n arfer da i gael cynllun ffeiliau gyda 
strwythur cadarn a chonfensiynau enwi ffeiliau safonol ar gyfer 
dogfennau electronig, ac i gadw a dileu dogfennau i’w llywodraethu 
gan bolisi cadw clir. 
 
Terfynau amser 
 
Rhaid i chi gydymffurfio â SAR yn ‘brydlon’ ac o fewn 40 niwrnod i 
ddyddiad derbyn y cais fan bellach neu (os yn hwyrach) ar y 
dyddiad pan dderbyniwch: 
 

 y ffi (os o gwbl); 
 

 unrhyw wybodaeth lleoliad a geisiwyd (gweler pennod 6); ac 
 

 unrhyw wybodaeth a geisiwyd i gadarnhau hunaniaeth yr 
ymgeisydd (gweler pennod 5). 

 
Awgryma’r ddyletswydd i gydymffurfio â SAR yn brydlon 
rwymedigaeth glir i weithredu heb oedi afresymol ond, yr un mor 
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glir, nid yw’n eich gorfodi i flaenoriaethu cydymffurfiad dros bopeth 
arall. Yn gyffredinol fe dderbynnir bod y cyfnod arhosiad 40 niwrnod 
yn sicrhau cydbwysedd priodol yn y rhan fwyaf o achosion rhwng 
hawliau unigolion i fynediad prydlon at eu data personol a’r angen i 
ddarparu ar gyfer cyfyngiadau adnoddau sefydliadau sy’n derbyn 
SARau. Ar yr amod eich bod yn delio â’r cais wrth gyflawni eich 
busnes arferol, heb oedi afresymol, ac o fewn y cyfnod 40 niwrnod, 
rydych yn debygol o gydymffurfio â’r ddyletswydd i gydymffurfio’n 
brydlon.  
 
Ffioedd a chyfyngiadau costau 
 
Gallwch godi ffi am ddelio gyda SAR. Os byddwch yn dewis gwneud 
hyn, ni fydd rhaid i chi gydymffurfio â’r cais nes eich bod wedi 
derbyn y ffi. Ni allwch godi mwy na £10 fel arfer. Mae gwahanol 
strwythurau ffioedd ar gyfer sefydliadau sy'n cadw cofnodion iechyd 
neu addysg (gydag uchafswm ffi o £50, yn ddibynnol ar 
amgylchiadau – gweler pennod 10). Nid yw’r ffioedd yn amodol i 
Dreth ar Werth. Mae hyn yn wir ym mhob achos, p’un a wneir y cais 
gan yr unigolyn ei hun neu gan asiant yn gweithredu ar eu rhan. 
 
Er nad oes angen i chi gydymffurfio â chais nes eich bod wedi 
derbyn y ffi, ni allwch anwybyddu cais am nad yw’r unigolyn wedi 
anfon ffi. Os oes ffi’n daladwy ac nad yw wedi ei hanfon gyda’r cais, 
dylech gysylltu'n brydlon â’r unigolyn a'u hysbysu fod angen iddynt 
dalu. 
 
Mae rhai sefydliadau yn dewis peidio codi ffi. Fodd bynnag, unwaith 
y byddwch wedi dechrau delio â chais unigolyn heb ofyn am ffi, ni 
fyddai’n deg i fynnu ffi wedyn fel modd o ymestyn y cyfnod o amser 
sydd gennych i ymateb i’r cais. 
 
Yn aml, ni fydd y ffi a godwch i ddelio â SAR yn talu am gostau 
gweinyddol gwneud hynny. Rhaid i chi gydymffurfio â’r cais er 
gwaethaf hyn.  
 
Mae yna un sefyllfa a ddiffiniwyd yn gyfyng lle mae cost debygol 
cydymffurfio â SAR yn berthnasol i bennu a oes rhaid i sefydliad 
gydymffurfio. Ble mae cais yn ymwneud â ‘data personol 
distrwythur (fel y diffiniwyd yn adran 9A(1) y DPA) a gedwir gan 
awdurdod cyhoeddus, nid oes rhaid i’r awdurdod gydymffurfio â’r 
cais os yw’n amcangyfrif y byddai cost gwneud hynny yn fwy na 
naill ai £450 neu £600. Mae’r terfyn perthnasol yn ddibynnol ar 
hunaniaeth yr awdurdod cyhoeddus dan sylw (gweler Rheoliadau 
Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data (Terfyn a Ffioedd Priodol) 
2004). 
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Gwneud addasiadau rhesymol i bobl anabl 
 
Mae rhai pobl anabl yn ei chael yn anodd cyfathrebu yn 
ysgrifenedig, ac felly gall fod yn anodd iddynt wneud SAR. Efallai y 
bydd gennych ddyletswydd gyfreithiol i wneud addasiadau rhesymol 
i unigolyn o’r fath os ydynt eisiau gwneud SAR. Gallai addasiadau 
rhesymol gynnwys trin cais llafar am wybodaeth fel pe bai’n SAR 
dilys. Os yw’r cais yn gymhleth, byddai’n arfer da i chi ei gofnodi ar 
ffurf hygyrch ac i’w anfon at yr unigolyn anabl i gadarnhau manylion 
y cais. 
 
Efallai y bydd rhaid i chi hefyd ymateb ar fformat penodol sy’n 
hygyrch i’r unigolyn anabl, megis Braille, print bras, e-bost neu 
sain. Os yw unigolyn yn credu eich bod wedi methu gwneud 
addasiad rhesymol, fe allant wneud cais dan y ddeddfwriaeth 
cyfartaledd perthnasol. Gellir cael gwybodaeth am wneud cais gan y 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol neu gan Gomisiwn 
Cydraddoldeb Gogledd Iwerddon. 
 
Cadarnhau hunaniaeth yr ymgeisydd 
 
I osgoi anfon data personol am un unigolyn at un arall, naill ai’n 
ddamweiniol neu o ganlyniad i dwyll, rhaid i chi fod yn fodlon eich 
bod yn sicr o hunaniaeth yr ymgeisydd. Gallwch ofyn am ddigon o 
wybodaeth i farnu p'un ai’r unigolyn sy'n gwneud y cais yw’r 
unigolyn sy’n gysylltiedig â’r data personol (neu rywun sydd wedi ei 
awdurdodi i wneud SAR ar eu rhan). 
 
Y pwynt allweddol yw bod yn rhaid i chi fod yn rhesymol o ran yr 
hyn y gofynnwch amdano. Ni ddylech ofyn am dipyn mwy o 
wybodaeth os yw hunaniaeth yr unigolyn sy’n gwneud y cais yn 
amlwg i chi. Mae hyn yn arbennig o wir, er enghraifft, os oes 
gennych berthynas barhaus gyda’r unigolyn. 

 
Enghraifft  
Rydych wedi derbyn SAR ysgrifenedig gan 
gyflogai presennol. Rydych yn adnabod y 
cyflogai’n bersonol ac wedi cael sgwrs dros y ffôn 
gyda nhw am y cais. Er ei bod yn bolisi yn eich 
sefydliad i wirio hunaniaeth trwy ofyn am gopi o 
fil cyfleustodau, ni fyddai’n rhesymol i chi wneud 
yn yr achos hwn gan eich bod yn adnabod yr un 
sy’n gwneud y cais. 

 
Fodd bynnag, ni ddylech gymryd yn ganiataol fod yr unigolyn sy’n 
gwneud y cais yr hwn y mae’n honni i fod. Mewn ambell achos, 
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mae’n rhesymol i ofyn i’r unigolyn sy’n gwneud y cais i gadarnhau 
pwy ydynt cyn anfon gwybodaeth atynt.  
 

Enghraifft  
Mae masnachwr ar-lein yn derbyn SAR trwy e-
bost gan gwsmer. Nid yw’r cwsmer wedi 
defnyddio’r safle ers peth amser ac er bod y 
cyfeiriad e-bost yn cyd-fynd â chofnodion y 
cwmni, mae’r cyfeiriad post a ddarparwyd gan y 
cwsmer yn wahanol. Yn y sefyllfa hon, fe fyddai’n 
rhesymol i gasglu gwybodaeth bellach, allai fod 
mor syml a gofyn i’r cwsmer gadarnhau manylion 
eraill y cyfrif megis rhif cyfeirnod cwsmer cyn 
ymateb i’r cais. 

 
Gallai’r dull o ddarparu’r SAR effeithio ar eich penderfyniad ynghylch 
a ydych eisiau cadarnhau hunaniaeth yr ymgeisydd. Er enghraifft, 
os yw’r cais yn cael ei wneud trwy gyfrif e-bost a ddefnyddioch i 
ohebu gyda’r ymgeisydd yn ddiweddar, efallai y byddwch yn teimlo 
ei bod yn ddiogel i dybio mai’r ymgeisydd sydd wedi gwneud y SAR. 
Ar y llaw arall, os yw’r cais wedi ei wneud trwy wefan rhwydweithio 
cymdeithasol, byddai’n ddoeth i wirio ei fod yn gais dilys. 
 
Gallai pa mor bell ddylech wirio ddibynnu ar y niwed a thrallod 
posibl fyddai datguddiad amhriodol o’r wybodaeth yn achosi i’r 
unigolyn dan sylw. 

 
Enghraifft  
Mae practis meddyg teulu yn derbyn SAR gan 
rywun sy’n honni i fod yn gyn glaf. Mae’r enw ar 
y cais yn cyd-fynd â chofnod sydd gan y practis, 
ond nid oes unrhyw beth arall yn y cais sy’n 
galluogi’r practis i deimlo’n hyderus mai’r 
ymgeisydd yw’r claf cysylltiedig â’r cofnod. Yn y 
sefyllfa hon, byddai’n rhesymol i’r practis ofyn 
am ragor o wybodaeth cyn ymateb i’r cais. Mae’r 
risg posibl i’r cyn glaf o anfon eu cofnodion 
iechyd at yr unigolyn anghywir mor fawr fel bod 
angen i’r practis fod yn ofalus. Fe allent ofyn i’r 
ymgeisydd ddarparu rhagor o wybodaeth, megis 
dyddiad geni neu basbort. 

 
Cyn darparu unrhyw wybodaeth mewn ymateb i SAR, dylech hefyd 
wirio fod gennych gyfeiriad post ac/neu e-bost cywir yr ymgeisydd. 
Os ydych yn cyflenwi gwybodaeth trwy ffacs (ac rydym yn argymell 
eich bod yn gwneud hynny dim ond os yw’r ymgeisydd yn gofyn yn 
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benodol i chi wneud hynny), yna rhaid i chi sicrhau’ch bod yn ei 
hanfon at y rhif ffacs cywir. 
 
 
Efallai y bydd gan sefydliad sy’n ymateb yn effeithiol i SARau y 
dangosyddion canlynol o arfer da: 
 
Rheoli disgwyliadau 
Crybwylla canllaw ar wefan sefydliad y terfyn 40 niwrnod i ymateb i 
SAR ac fe gydnabyddir derbyn pob cais gyda llythyr neu e-bost yn 
hysbysu'r ymgeisydd erbyn pa ddyddiad y bydd rhaid darparu 
ymateb. Os oes unrhyw oedi i ddelio â’r cais am unrhyw reswm, 
cysylltir â’r ymgeisydd i esbonio’r rheswm a’r dyddiad pan 
ddisgwylir derbyn yr ymateb.  
 
Mae’r ymateb i SAR yn cynnwys esboniad o’r chwiliadau y bu’n rhaid 
eu cyflawni i ddelio â’r cais, a’r wybodaeth a ddatgelwyd yn y 
chwiliadau hynny. Bydd hyn yn helpu’r ymgeisydd i ddeall a yw 
wedi derbyn yr holl wybodaeth y mae ganddo neu ganddi hawl i’w 
dderbyn. 
 
Cofnodion a rhestrau gwirio 
Cofnodir derbyn SARau ac fe ddiweddarir y cofnod i fonitro cynnydd 
wrth i’r SAR gael ei brosesu yn y sefydliad. Mae’r cofnod yn 
cynnwys copïau o wybodaeth a gyflenwyd mewn ymateb i’r SAR, 
ynghyd â chopïau o unrhyw ddeunydd a ataliwyd ac esboniad o’r 
rhesymau dros hyn. 
 
Defnyddir rhestr wirio safonol i sicrhau cysondeb o ran 
gweithdrefnau gwirio hunaniaeth a chasglu ffioedd, ac i sicrhau y 
cesglir yr wybodaeth ofynnol gan adrannau perthnasol ar draws y 
sefydliad. Mae’r rhestr wirio yn ddalen clawr a roddir ar ffeil ar gyfer 
pob SAR a dderbynnir. 
 
Systemau, technoleg a chontractau 
Mae mynegeion, tudalennau cynnwys ffeil, disgrifiadau o 
ddogfennau a metadata dibynadwy yn ei gwneud yn haws i’r rhai 
sy’n delio â SARau leoli data personol, penderfynu data personol 
pwy ydyw ac i wneud penderfyniadau ynglŷn â’i ddatgelu. 
 
Mewn sefydliad mwy, defnyddir system TG benodol i brosesu 
SARau. Mae hyn yn galluogi’r sefydliad i reoli a monitro ceisiadau a 
dderbyniwyd yn effeithiol. Mae’r system yn cofnodi'r holl ohebiaeth, 
ymholiadau cadarnhau hunaniaeth a thaliadau ffioedd. Yn ogystal, 
mae’n cofnodi manylion y cais, fel dyddiad ei dderbyn a’r dyddiad 
pan ddisgwylir cael ymateb, ac mae’n creu adroddiadau i fonitro 
cydymffurfiad. 
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Pan fydd prosesydd data ynghlwm, mae’r sefydliad yn sicrhau fod y 
prosesydd data yn ymwybodol o’i rwymedigaethau parthed 
mynediad gwrthrych cyn penodi, a bydd cymal yn nodi gofynion y 
sefydliad o ran trin SAR wedi ei gynnwys yn y contract ysgrifenedig. 
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6. Canfod ac adfer yr wybodaeth 
berthnasol 
 
 
Maint y ddyletswydd i ymateb i gais gwrthrych am 
wybodaeth 
 
Ar adegau gall delio â chais gwrthrych am wybodaeth (SAR) fod yn 
dasg heriol. Gall hyn fod o ganlyniad i natur y cais, oherwydd faint o 
ddata personol sydd dan sylw, neu oherwydd y modd y cedwir math 
penodol o wybodaeth. Yn y bennod hon, rydym yn ystyried i ba 
raddau y gellir caniatáu hawl gwrthrych am wybodaeth parthed 
categorïau o wybodaeth allai, yn ddibynnol ar yr amgylchiadau, fod 
yn anodd cael mynediad atynt. Rydym hefyd yn esbonio beth allech 
fod ei angen gan yr ymgeisydd, o ran gwybodaeth atodol i’ch helpu 
i ddod o hyd i’r data y mae eu cais yn ymwneud ag o. 
 
Dylid nodi o’r cychwyn nad yw Deddf Diogelu Data 1998 (DPA) yn 
eich caniatáu i eithrio gwybodaeth o’ch ymateb i SAR dim ond am ei 
bod yn anodd cael mynediad at yr wybodaeth. Er bod yr eithriad 
‘ymdrech anghymesur’ fel y’i gelwir yn berthnasol i gyflenwi'r 
wybodaeth i’r ymgeisydd ar ffurf barhaol (fel ys esbonnir ym 
mhennod *), nid yw’n berthnasol i ganfod ac adfer yr wybodaeth 
honno yn y man cyntaf. Yn achos Ezsias v Gweinidogion Cymru 
[2007] roedd y 65 ER i gyd wedi eu dehongli gan rai sylwebwyr fel 
dangos nad yw’r eithriad hwn yn berthnasol i ganfod ac adfer 
gwybodaeth a geisiwyd mewn SAR. Fodd bynnag, creda’r 
Comisiynydd Gwybodaeth nad yw Ezsias yn darparu awdurdod ar 
gyfer y farn honno. I'r gwrthwyneb, mae'r farn yn yr achos hwnnw 
yn pwysleisio bod yn rhaid i chi wneud ymgais helaeth i leoli data 
personol sy'n berthnasol i SAR. Fodd bynnag, wedi gwneud yr 
ymdrechion hynny, nid oes rheidrwydd i chi wneud ymdrech eithafol 
i chwilio am wybodaeth berthnasol. 
 
 
Egluro’r cais 
 
Cyn ymateb i SAR, gallech ofyn i’r ymgeisydd y mae’n rhesymol i 
chi fod angen i ddod o hyd i’r data personol a gynhwysir yn y cais. 
Nid oes rhaid i chi gydymffurfio â’r SAR nes eich bod wedi derbyn yr 
wybodaeth hon. Fodd bynnag, os yw hyd yn oed yr wybodaeth 
berthnasol yn anodd ei chael, nid yw’n dderbyniol i chi ohirio 
ymateb i SAR oni bai eich bod angen mwy o wybodaeth o fewn 
rheswm i’ch helpu i ddod o hyd i’r data dan sylw. 
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Enghraifft  
Mae cadwyn o archfarchnadoedd yn delio â SAR 
cyffredinol gan aelod o staff yn un o’u 
canghennau. Mae’r unigolyn sy’n delio â’r cais yn 
fodlon fod yr aelod o staff wedi derbyn yr holl 
wybodaeth sydd yn y ffeiliau personél ac mewn 
ffeiliau a gedwir gan ei reolwr llinell. Fodd 
bynnag, derbynnir cwyn na chynhwyswyd yr holl 
wybodaeth amdano yn yr ymateb. Ni ddylai’r 
cyflogwr anwybyddu’r cwyn, ond byddai’n 
rhesymol i ofyn i’r aelod o staff am fanylion. Er 
enghraifft, efallai fod rhywfaint o’r wybodaeth 
mewn negeseuon e-bost, a byddai’n rhesymol i’r 
cyflogwr ofyn ar ba ddyddiadau yr anfonwyd y 
negeseuon, a phwy a’u hanfonodd, er mwyn 
helpu dod o hyd i’r wybodaeth. 
 
Gallai hefyd fod yn ddefnyddiol i’r cyflogwr ofyn a 
yw’r aelod o staff yn chwilio am wybodaeth nad 
yw’n ymwneud â’i gyflogaeth. Er enghraifft, 
efallai ei fod yn chwilio am wybodaeth yn 
ymwneud â chwyn a wnaeth fel cwsmer i’r 
archfarchnad. 

 
Ni allwch ofyn i’r ymgeisydd gyfyngu ar gwmpas y cais, dim ond 
darparu manylion atodol fydd yn eich helpu i leoli’r wybodaeth a 
geisiwyd. Felly, os bydd ymgeisydd yn gofyn am ‘yr holl wybodaeth 
sydd gennych’ amdanynt, mae ganddynt hawl i wneud hynny. 
Gallwch ofyn iddynt ddarparu gwybodaeth am y cyd-destun lle 
gellid fod wedi prosesu gwybodaeth amdanynt, ac am y dyddiadau 
tebygol pan ddigwyddodd y prosesu, os fydd hyn yn eich helpu i 
ddelio â’r cais. 
 
Fel gyda chais a anfonir heb y ffi ofynnol, ni ddylech anwybyddu 
cais dim ond am eich bod angen rhagor o wybodaeth gan yr 
ymgeisydd. Ni ddylech oedi o ran gofyn amdano, ond dylech sicrhau 
fod yr ymgeisydd yn gwybod eich bod angen mwy o wybodaeth a 
dweud wrthynt pa fanylion fydd angen. Ar yr amod eich bod wedi 
gwneud, nid yw’r cyfnod 40 niwrnod ar gyfer ymateb i’r cais yn 
cychwyn nes eich bod wedi derbyn y ffi briodol ac unrhyw 
wybodaeth atodol fydd angen. 
 
Mae’r math o wybodaeth allai fod yn rhesymol i chi ofyn amdani yn 
cynnwys, lle cedwir data personol ar ffurf electronig, gwybodaeth 
am y math o ddata electronig a geisir (ffurflen gais, llythyr, e-bost 
ac ati) ac amcangyfrif o ddyddiad creu’r data. Gallai hyn eich 
cynorthwyo i nodi a yw’r wybodaeth a geisir yn debygol o fod wedi 
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ei archifo (naill ai wedi ei argraffu a’i gadw mewn archif data â llaw 
neu ei ddileu o’ch systemau data electronig ‘byw’ a’i gadw mewn 
archif electronig) neu ei ddileu.  
 
 
Cofnodion electronig 
 
Gan amlaf bydd yn hawdd iawn i ganfod ac adfer gwybodaeth a 
storir ar ffurf electronig. Fodd bynnag, o ystyried ei bod yn anodd 
iawn i ddileu pob cofnod electronig yn llwyr, gellid dadlau fod gan 
ymgeisydd hawl i fynediad i ddata personol nad oes gennych 
fynediad hwylus iddo – gan fod y data gennych o hyd a, gydag 
amser ac amrywiol raddau o arbenigedd technegol, y gallech ei 
adfer. 
 
Rydych yn debygol o fod wedi diddymu’r wybodaeth o’ch systemau 
‘byw’ mewn sawl ffordd wahanol. Efallai y bydd yr wybodaeth wedi: 
 

 ei ‘archifo’ i storfa;  
 
 ei chopïo i ffeiliau wrth gefn; neu  

 
 ei ‘dileu’.  

 
Gwybodaeth wedi archifo a chofnodion wrth gefn 
 
Yn gyffredinol, mae gwybodaeth yn cael ei archifo oherwydd, er eich 
bod am ei dileu o’ch systemau byw, rydych yn penderfynu cadw 
copi rhag ofn y bydd ei hangen yn y dyfodol.  
 
Dylech fod wedi sefydlu gweithdrefnau i ganfod ac adfer data 
personol a archifwyd neu a gadwyd wrth gefn yn electronig. Gallai’r 
broses o gael mynediad at ddata wedi archifo neu gadw wrth gefn 
yn electronig fod yn fwy cymhleth na’r broses o gael mynediad at 
ddata 'byw’. Fodd bynnag, gan eich bod wedi penderfynu cadw 
copïau o’r data ar gyfer y dyfodol, gellid tybio y byddwch yn gallu 
dod o hyd i’r data (o bosibl gyda chymorth gwybodaeth lleoli gan yr 
ymgeisydd), ac felly bydd yn ofynnol i chi ddarparu gwybodaeth o’r 
fath mewn ymateb i SAR. 
 
Efallai na fydd systemau archif ac wrth gefn yn defnyddio 
mecanweithiau chwilio mor soffistigedig a systemau ‘byw’, ac efallai 
y bydd angen i chi ofyn i’r ymgeisydd eich darparu â mwy o 
wybodaeth gyd-destunol am eu cais i’ch galluogi i wneud chwiliad 
targedig am yr wybodaeth berthnasol. Gallai gallu’r ymgeisydd i 
ddarparu gwybodaeth o’r fath gael effaith arwyddocaol ar eich gallu 
i ddod o hyd i’r wybodaeth dan sylw. Fodd bynnag, i’r fath raddau 
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ag y mae’ch mecanweithiau chwilio yn eich caniatáu i ganfod data 
wedi archifo neu wrth gefn i’ch dibenion eich hun, dylech 
ddefnyddio’r un ymdrech i ddod o hyd i wybodaeth er mwyn ymateb 
i SAR. 
 
Os yw cais yn ymwneud yn benodol â chopïau wrth gefn o 
wybodaeth a gedwir ar eich systemau ‘byw’, mae’n rhesymol i 
ystyried a oes unrhyw dystiolaeth fod data wrth gefn yn faterol 
wahanol i’r hyn a gedwir ar y systemau ‘byw’ ac sydd wedi eu 
cyflenwi i’r ymgeisydd. Ble nad oes tystiolaeth fod yna unrhyw 
wahaniaeth materol, ni fyddai’r Comisiynydd Gwybodaeth yn ceisio 
gorfodi hawl cais gwrthrych am fynediad parthed y cofnodion wrth 
gefn. 
 
Gwybodaeth a ddilëwyd 
 
Bydd gwybodaeth wedi ei ‘dileu’ pan fyddwch yn ceisio ei diddymu’n 
barhaol a heb unrhyw fwriad o geisio cael mynediad ati eto. Barn y 
Comisiynydd Gwybodaeth yw, os byddwch yn dileu data personol a 
gedwir ar ffurf electronig trwy ei ddiddymu (cyn belled â phosibl) 
o’ch systemau cyfrifiadurol, nid yw’r ffaith y gallai arbenigedd 
technegol drud alluogi ail-greu’r wybodaeth a ddilëwyd yn golygu 
fod yn rhaid i chi wneud ymdrech o’r fath i ymateb i SAR. Ni fyddai’r 
Comisiynydd yn ceisio cymryd camau gorfodi yn erbyn sefydliad 
sydd wedi methu defnyddio mesurau eithafol i ail-greu data 
personol a ‘ddilëwyd’ yn flaenorol a gadwyd ar ffurf electronig. Nid 
yw’r Comisiynydd yn gofyn i sefydliadau dreulio amser ac ymdrech 
yn ailgyfansoddi gwybodaeth y maent wedi ei dileu yn rhan o’u 
trefniadau rheoli cofnodion cyffredinol. 
 
Wrth ddod i’r farn hon, mae’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi 
ystyried y ffaith mai diben mynediad gwrthrych yw galluogi 
unigolion i wybod pa wybodaeth a gedwir amdanynt, i wirio 
cywirdeb yr wybodaeth honno, ac i sicrhau ei bod yn gyfredol, a lle 
fo’r wybodaeth yn anghywir, i geisio cywiro’r wybodaeth neu gael 
iawndal lle mae gwallau wedi achosi niwed neu drallod iddynt. Fodd 
bynnag, os ydych wedi dileu’r wybodaeth, ni allwch bellach ei 
defnyddio i wneud penderfyniadau yn effeithio ar yr unigolyn ac ni 
all unrhyw wallau yn yr wybodaeth gael effaith gan na fyddwch chi 
na neb arall yn ceisio mynediad i’r wybodaeth honno mwyach. 
 
Gwybodaeth a geir mewn negeseuon e-bost 
 
Mae cynnwys negeseuon e-bost a storir ar eich systemau 
cyfrifiadurol, wrth gwrs, yn fath o gofnod electronig y mae’r 
egwyddorion cyffredinol a sefydlir uchod yn berthnasol iddynt. I 
osgoi amheuaeth, ni ddylid ystyried fod cynnwys e-bost wedi ei 
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ddileu dim ond am fod y neges dan sylw wedi ei symud i ffolder 
‘Eitemau a ddilëwyd’ defnyddiwr. 
 
Gallai fod yn arbennig o anodd dod o hyd i wybodaeth yn ymwneud 
â SAR os yw’r wybodaeth honno wedi ei chynnwys mewn negeseuon 
e-bost sydd wedi eu harchifo neu ddiddymu o’ch systemau ‘byw’, Er 
hynny, nid yw hawl mynediad gwrthrych wedi ei gyfyngu i’r data 
personol y byddai’n ‘rhesymol’ i chi ddarparu mynediad ar ei gyfer. 
Yn amodol i eithriadau penodol, rhaid i chi ddarparu mynediad 
gwrthrych i’r holl ddata personol sydd gennych, ni waeth pa mor 
anodd yw i’w ganfod. Wrth gwrs, gallech ofyn i’r ymgeisydd eich 
darparu â gwybodaeth gyd-destunol i’ch helpu i ganfod y data 
personol a geisiwyd ganddynt. 
 
Fel arfer, unwaith y byddwch wedi canfod y negeseuon e-bost, nid 
yw cost cyflenwi copi o’r data personol a geir ynddynt yn debygol o 
fod yn waharddol. Ni allwch wrthod cydymffurfio â SAR ar y sail y 
byddai’n golygu ymdrech anghymesur dim ond am y bydd yn ddrud 
ac yn cymryd amser i ddod o hyd i’r data personol a gedwir mewn 
negeseuon e-bost wedi eu harchifo. 
 
Gwybodaeth wedi storio ar offer cyfrifiadurol personol 
 
Dim ond os ydych yn rheolydd data parthed y data hwnnw fydd 
rhaid i chi ddarparu data personol mewn ymateb i SAR. Yn y 
mwyafrif helaeth o achosion, felly, nid oes rhaid i chi gyflenwi data 
personol os yw wedi ei storio ar systemau cyfrifiadurol rhywun arall 
yn hytrach na’ch un chi (yr eithriad amlwg yw pan fydd yr unigolyn 
hwnnw yn brosesydd data (gweler pennod 5)). Fodd bynnag, os yw 
data personol yr ymgeisydd wedi ei storio ar offer sy’n perthyn i’ch 
staff (fel ffonau deallus neu gyfrifiaduron cartref) neu mewn cyfrifon 
e-bost preifat, beth yw’r sefyllfa pan fyddwch yn derbyn SAR? 
 
Mae’n arfer da i gael polisi yn cyfyngu’r amgylchiadau pan allai staff 
gadw gwybodaeth am gwsmeriaid, cysylltiadau, neu gyflogeion 
eraill ar eu dyfeisiau eu hunain neu mewn cyfrifau e-bost preifat. 
Mae rhai sefydliadau yn galluogi eu staff i gael mynediad at eu 
systemau o bell (e.e. trwy wefan ddiogel), ond maent yn fwy 
tebygol o wahardd cadw data personol ar offer nad yw’r sefydliad yn 
ei reoli. Fodd bynnag, os ydych yn caniatáu i staff gadw data 
personol ar eu dyfeisiau ei hunain, efallai y byddant yn prosesu’r 
data hwnnw ar eich rhan, felly byddai o fewn cwmpas y SAR a 
gyflwynir i chi. Mae diben cadw’r wybodaeth, a’i chyd-destun, yn 
debygol o fod yn berthnasol yn hyn o beth. Ni fyddem yn disgwyl i 
chi gyfarwyddo staff i chwilio eu negeseuon e-bost preifat neu 
ddyfeisiadau personol mewn ymateb i SAR oni bai fod yna reswm da 
dros gredu ei bod yn cadw data personol perthnasol. 
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Cofnodion eraill 
 
Os oes gennych wybodaeth ynglŷn â’r ymgeisydd heblaw am ar ffurf 
electronig (e.e. ffeiliau papur neu ar gofnodion microffish) bydd 
angen i chi benderfynu a yw’r wybodaeth honno wedi ei chynnwys 
dan hawl gwrthrych i wybodaeth. Bydd angen i chi wneud 
penderfyniad tebyg os yw cofnodion electronig wedi eu diddymu 
o’ch systemau byw a’u harchifo ar ffurf nad yw’n electronig.  
 
Bydd a yw’r wybodaeth mewn cofnodion copi caled o’r fath yn ddata 
personol sy’n hygyrch trwy gais gwrthrych am fynediad yn 
ddibynnol yn bennaf ar a yw’r cofnodion nad ydynt yn electronig yn 
cael eu cadw mewn ‘system ffeilio berthnasol’ a hefyd ar a 
ddarparwyd gwybodaeth gyd-destunol ddigonol gan yr ymgeisydd 
i'ch galluogi i ddod o hyd i’r wybodaeth a geisiwyd. 
 
Am ganllaw pellach ar systemau ffeilio perthnasol, gweler ‘Y Canllaw 
i Ddiogelu Data’ a ‘Cwestiynau cyffredin am systemau ffeilio 
perthnasol’ ar ein gwefan. Yn gyffredinol, fodd bynnag, ystyriwn fod 
yna system ffeilio berthnasol yn bodoli lle cedwir gwybodaeth am 
unigolion mewn modd systematig, strwythuredig ddigonol i ganiatáu 
mynediad hwylus i wybodaeth benodol ynglŷn â’r unigolyn hynny. 
 
 
Addasu data wedi derbyn SAR 
 
Mae’r DPA yn dynodi fod SAR yn ymwneud â data a gedwir ar y 
foment y derbynnir y cais. Fodd bynnag, mewn sawl achos fe allai 
defnydd arferol o’r data arwain at ei addasu neu hyd yn oed ei 
ddileu tra’ch bod yn delio â’r cais. Felly fe fyddai’n rhesymol i chi 
ddarparu’r wybodaeth sydd gennych pan fyddwch yn anfon ymateb, 
hyd yn oed os yw hyn yn wahanol i’r hyn oedd gennych pan 
dderbynioch y cais.  
 
Fodd bynnag, nid yw’n dderbyniol i addasu neu ddileu data os na 
fyddech wedi gwneud hynny fel arall. Ar gyfer sefydliadau sy’n 
amodol i’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (FOIA), mae’n drosedd i 
wneud addasiad o’r fath gyda’r pwrpas o atal ei datgeliad. 
 
 
Efallai y bydd angen i sefydliad sy’n effeithiol o ran dod o hyd i ac 
adfer yr wybodaeth mae angen i ymateb i SAR gael y dangosyddion 
canlynol o arfer da. 
 
Ceisio eglurhad 
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Mae yna ffurflen safonol ddewisol i wneud SAR. Mae’r ffurflen yn 
gwahodd yr ymgeisydd i roi manylion yr wybodaeth benodol a 
geisir. Trwy gyfyngu ar gwmpas y cais (ble fo’n bosibl), mae’n aml 
yn bosibl osgoi gwneud chwiliadau diangen neu anfon gormodedd o 
wybodaeth i’r ymgeisydd nad ydynt ei eisiau na’n ei ddisgwyl. 
 
Yn rhan o’r broses o gofnodi SAR, gwneir gwiriad i sefydlu a yw’r 
cais yn ddigon clir. Os nad yw’n amlwg o’r cychwyn beth yw byrdwn 
y cais, neu lle mae’r wybodaeth bersonol y mae’r ymgeisydd ei 
hangen wedi ei lleoli, yna cysylltir â’r ymgeisydd dros y ffôn i drafod 
y mater. 
 
Gwirir hefyd i sicrhau fod y cyfeiriad i anfon yr ymateb at yn 
hysbys. 
 
Cofrestrau ased 
Mae cofrestr ased gwybodaeth yn le sy’n cofnodi lle a sut mae data 
personol wedi ei storio yn y sefydliad; mae hyn yn helpu cyflymu’r 
broses o leoli’r wybodaeth ofynnol i ymateb i’r SARau. Mae 
Perchnogion Ased Gwybodaeth yn eu lle ac fe adolygir y gofrestr yn 
rheolaidd i sicrhau ei bod yn gyfredol. 
 
Polisïau dargadw a dileu 
Mae yna bolisïau dargadw a dileu wedi dogfennu yn ymwneud â’r 
wybodaeth bersonol sydd gan y sefydliad. Mae gwahanol gyfnodau 
dargadw yn berthnasol i wahanol ddosbarthiadau o wybodaeth, yn 
ddibynnol ar y diben dros ei chadw. 
 
Monitro 
Os yw’r sefydliad yn derbyn swm sylweddol o SARau, bydd y tîm 
sy’n delio â nhw yn cynnal cyfarfodydd wythnosol i drafod cynnydd 
SAR ac i ymchwilio i unrhyw achosion sy’n ymddangos i fod yn 
wynebu oedi. 
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7. Delio â cheisiadau gwrthrych am 
wybodaeth yn ymwneud â gwybodaeth 
pobl eraill 
 
 
Y rheol sylfaenol 
 
Gallai ymateb i gais gwrthrych am wybodaeth (SAR) gynnwys 
darparu gwybodaeth sy’n ymwneud â’r ymgeisydd ac unigolyn arall.  
 

Enghraifft  
Mae cyflogai yn gwneud cais i’w chyflogwr i gael 
copi o’i ffeil adnoddau dynol. Mae’r ffeil yn 
cynnwys gwybodaeth yn dynodi rheolwyr a 
chydweithwyr sydd wedi cyfrannu i (neu a 
drafodir) yn y ffeil honno. Bydd angen i chi 
gymodi hawl mynediad y cyflogai sy’n gwneud 
cais gyda hawliau’r trydydd partïon parthed eu 
data personol eu hunain. 

 
Dywed Deddf Diogelu Data 1998 (DPA) nad oes rhaid i chi 
gydymffurfio â SAR os byddai’n golygu datgelu gwybodaeth am 
unigolyn arall y gellir ei adnabod o’r wybodaeth, ac eithrio ble: 
 

 mae’r unigolyn arall wedi rhoi caniatâd i’r datguddiad; neu 
 
 mae’n rhesymol ym mhob un sefyllfa i gydymffurfio â’r cais 

heb ganiatâd yr unigolyn. 
 
Felly, er y byddwch yn gallu datgelu gwybodaeth yn ymwneud â 
thrydydd parti ar adegau, rhaid i chi benderfynu p’un a yw’n briodol 
i wneud hynny ym mhob achos. Bydd y penderfyniad hwn yn gofyn 
am gydbwyso hawl mynediad gwrthrych y data yn erbyn hawl yr 
unigolyn arall parthed eu data personol eu hun. Os yw’r unigolyn 
arall yn rhoi caniatâd i chi ddatgelu’r wybodaeth amdanynt, yna 
byddai’n afresymol i beidio gwneud. Fodd bynnag, os nad oes 
caniatâd o’r fath, rhaid i chi benderfynu p’un ai i ddatgelu’r 
wybodaeth beth bynnag. 
 
Dylech wneud penderfyniadau am ddatgelu gwybodaeth trydydd 
parti ar sail yr achos unigol. Ni ddylech weithredu polisi cyffredinol o 
atal gwybodaeth o’r fath. 
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I osgoi amheuaeth, ni allwch wrthod darparu mynediad gwrthrych i 
ddata personol am unigolyn am eich bod wedi cael y data hwnnw 
gan drydydd parti. Dim ond i ddata personol sy’n cynnwys 
gwybodaeth am yr unigolyn sy’n wrthrych y cais a gwybodaeth am 
rywun arall y mae’r rheolau am ddata trydydd parti yn berthnasol. 
 
 
Ymagwedd tri cham i ddelio â gwybodaeth am drydydd 
partïon 
 
I’ch helpu i benderfynu p’un ai i ddatgelu gwybodaeth yn ymwneud 
ag unigolyn trydydd parti, mae’n helpu i ddilyn y broses tri cham a 
ddisgrifir isod. Mae canllaw’r ICO ar ‘Fynediad i wybodaeth a gedwir 
mewn ffeiliau cwynion’ hefyd yn rhoi mwy o wybodaeth am hyn. 

Cam 1 – A yw’r cais yn galw am ddatgeliad gwybodaeth sy’n 
nodi unigolyn trydydd parti? 
 
Dylech ystyried a yw’n bosibl cydymffurfio â’r cais heb ddatgelu 
gwybodaeth sy’n ymwneud ag ac a fyddai’n galluogi adnabod 
unigolyn trydydd parti. Wrth wneud hynny, dylech nid yn unig 
ystyried yr wybodaeth yr ydych yn ei datgelu, ond hefyd unrhyw 
wybodaeth y credwch yn rhesymol sydd gan y sawl sy’n gwneud y 
cais, neu gallai gael, a fyddai’n galluogi adnabod yr unigolyn 
trydydd parti.   
 

Enghraifft  
Yn yr enghraifft flaenorol am gais i gael ffeil 
adnoddau dynol cyflogai, os cyfeirir at reolwr 
penodol yn defnyddio eu teitl swydd yn unig, yna 
mae’n debygol y bydd yn dal yn bosibl adnabod y 
rheolwr yn seiliedig ar wybodaeth sy’n hysbys i’r 
cyflogai sy’n gwneud y cais. 

 
Gan mai’ch cyfrifoldeb chi yw darparu gwybodaeth yn hytrach na 
dogfennau, gallwch ddileu enwau neu olygu dogfennau os nad yw’r 
wybodaeth trydydd parti yn rhan o’r wybodaeth a geisiwyd. 
 
Fodd bynnag, os nad yw’n bosibl gwahanu’r wybodaeth trydydd 
parti oddi wrth yr hyn a geisiwyd gan ddal i gydymffurfio â’r cais, 
bydd rhaid i chi ystyried y canlynol. 
 
 

Cam 2 – A yw’r unigolyn trydydd parti wedi cydsynio? 
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Yn ymarferol, y sail fwyaf pendant i gyfiawnhau datgelu gwybodaeth 
trydydd parti mewn ymateb i SAR yw os yw’r trydydd parti wedi 
cydsynio i hynny. Felly mae’n arfer da i ofyn i drydydd partïon 
perthnasol am gydsyniad i ddatgelu eu data personol mewn ymateb 
i SAR. 
 
Fodd bynnag, nid oes unrhyw reidrwydd i geisio cael cydsyniad, a 
bydd yna amgylchiadau pan fydd yn amlwg yn rhesymol i ddatgelu 
heb geisio cael cydsyniad, megis lle mae’r wybodaeth dan sylw yn 
hysbys i’r ymgeisydd beth bynnag. Yn wir, efallai na fydd pob tro’n 
briodol i geisio cael caniatâd (er enghraifft, os byddai gwneud hynny 
yn galw am ddatgelu data personol am yr ymgeisydd i drydydd 
parti). 
 

Cam 3 – A fyddai’n rhesymol ym mhob sefyllfa i ddatgelu heb 
ganiatâd? 
 
Yn ymarferol, gallai weithiau fod yn anodd cael cydsyniad trydydd 
parti, e.e. gallai’r trydydd parti wrthod cydsynio, neu efallai y bydd 
yn anodd cael gafael arnynt. Os yw hyn yn wir, rhaid i chi ystyried 
yn yr holl sefyllfaoedd a yw’n ‘rhesymol yn yr holl sefyllfaoedd’ i 
ddatgelu’r wybodaeth am drydydd parti beth bynnag. 
 
Mae’r DPA yn darparu rhestr nad yw’n gyflawn o ffactorau i’w 
hystyried wrth wneud y penderfyniad hwn. Mae'r rhain yn cynnwys: 
 

 unrhyw ddyletswydd o gyfrinachedd sy’n ddyledus i’r unigolyn 
trydydd parti; 

 
 unrhyw gamau a gymerwyd gennych i geisio cael caniatâd yr 

unigolyn trydydd parti; 
 

 a yw’r unigolyn trydydd parti yn gallu rhoi caniatâd; ac 
 

 unrhyw wrthodiad o gydsyniad gan yr unigolyn trydydd parti. 

 

Cyfrinachedd 
 
Cyfrinachedd yw un o’r ffactorau y mae’n rhaid i chi eu hystyried 
wrth benderfynu a ddylech ddatgelu gwybodaeth am drydydd parti 
heb gael cydsyniad i wneud hynny. Ceir dyletswydd cyfrinachedd 
pan fydd gwybodaeth nad yw ar gael i’r cyhoedd yn gyffredinol 
(hynny yw, mae’n wybodaeth wirioneddol ‘gyfrinachol’) wedi ei 
datgelu i chi gyda’r disgwyliad y bydd yn parhau i fod yn 
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gyfrinachol. Gallai’r disgwyliad hwn ddeillio o’r berthynas rhwng y 
partïon. Er enghraifft, byddai’r perthnasau canlynol yn gyffredinol 
yn cynnwys dyletswydd cyfrinachedd parthed gwybodaeth a 
ddatgelwyd. 
 

 Meddygol (meddyg a chlaf) 
 Cyflogaeth (cyflogwr a chyflogai) 
 Cyfreithiol (cyfreithiwr a chlient) 
 Ariannol (banc a chwsmer) 
 Gofal (cynghorydd a chlient) 

 
Fodd bynnag, ni ddylech dybio cyfrinachedd pob tro. Er enghraifft, 
nid yw gofal dyletswydd yn deillio dim ond am fod llythyr wedi ei 
farcio’n ‘gyfrinachol’, (er y gallai’r marc hwn ddynodi disgwyliad o 
gyfrinachedd). Efallai y bydd yr wybodaeth a geir mewn llythyr o’r 
fath ar gael yn gyffredinol yn rhywle arall (ac felly nid oes ganddo’r 
‘rhinwedd cyfrinachedd angenrheidiol’), neu efallai y bydd ffactorau 
eraill, megis budd y cyhoedd, sy’n golygu nad yw rhwymedigaeth o 
gyfrinachedd yn codi.  
 
Gan amlaf, lle nad oes dyletswydd o gyfrinachedd yn bodoli, bydd 
fel arfer yn rhesymol i atal gwybodaeth trydydd parti oni bai'ch bod 
wedi cael cydsyniad yr unigolyn trydydd parti i'w ddatgelu. 
 
 
Ffactorau eraill perthnasol 
 
Yn ogystal â’r ffactorau a restrir yn y DPA, mae’r pwyntiau canlynol 
hefyd yn debygol o fod yn berthnasol i benderfyniad am a yw’n 
rhesymol i ddatgelu gwybodaeth am drydydd parti mewn ymateb i 
SAR. 

 Gwybodaeth sy’n gyffredinol hysbys i’r unigolyn yn 
gwneud y cais. Os yw’r wybodaeth trydydd parti wedi ei 
darparu i’r unigolyn sy’n gwneud y cais yn flaenorol, mae 
eisoes yn hysbys iddynt, neu ar gael yn gyffredinol i’r 
cyhoedd, bydd yn fwy tebygol o fod yn rhesymol i chi 
ddatgelu’r wybodaeth honno. Mae’n dilyn y byddai 
gwybodaeth trydydd parti yn ymwneud ag aelod o staff (yn 
gweithredu yn rhinwedd eu dyletswyddau), sy’n hysbys i’r 
unigolyn yn gwneud y cais trwy ymwneud blaenorol, yn fwy 
tebygol o gael ei datgelu na gwybodaeth yn ymwneud ag 
unigolyn sydd fel arall yn ddienw. 

 
 Amgylchiadau yn ymwneud â’r unigolyn sy’n gwneud y 

cais. Gallai pwysigrwydd yr wybodaeth i’r ymgeisydd hefyd 
fod yn ffactor berthnasol. Rhaid cydbwyso’r angen i warchod 
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cyfrinachedd i drydydd parti yn erbyn hawl yr ymgeisydd i 
gael mynediad i wybodaeth am ei fywyd ef neu ei bywyd hi. 
Felly, yn ddibynnol ar arwyddocâd yr wybodaeth i’r 
ymgeisydd, gallai fod yn briodol i’w datgelu hyd yn oed lle 
ataliwyd cydsyniad gan y trydydd parti. 

 
 Fel yr esbonnir ym mhenodau 9 a 10, mae yna reolau 

arbennig yn llywodraethu mynediad gwrthrych at gofnodion 
iechyd, addysgol a gwaith cymdeithasol. Yn ymarferol, 
golyga’r rheolau y dylai gwybodaeth berthnasol am weithwyr 
iechyd, addysg neu waith cymdeithasol (yn gweithredu mewn 
cymhwyster proffesiynol) gael ei ddatgelu mewn ymateb i 
SAR. 

 
 
Ymateb i’r cais 
 
P’un a ydych yn penderfynu datgelu gwybodaeth am drydydd parti 
mewn ymateb i SAR neu ei hatal, byddwch angen ymateb i’r 
ymgeisydd. Os yw’r trydydd parti wedi cydsynio i ddatgelu 
gwybodaeth amdanynt, neu os ydych yn fodlon ei bod yn rhesymol 
dan yr holl amgylchiadau i’w datgelu heb gydsyniad, dylech roi’r 
wybodaeth yn yr un modd ag unrhyw wybodaeth arall a ddarparwyd 
mewn ymateb i’r SAR. 
 
Os nad ydych wedi cael cydsyniad y trydydd parti, ac nad ydych yn 
fodlon y byddai’n rhesymol dan yr holl amgylchiadau i ddatgelu 
gwybodaeth y trydydd parti, yna dylech ei hatal. Fodd bynnag, 
mae’n dal yn ofynnol i chi gyfathrebu cymaint o’r wybodaeth ag y 
ceisiwyd ag sy’n bosibl heb ddatgelu hunaniaeth yr unigolyn trydydd 
parti. Yn ddibynnol ar yr amgylchiadau, efallai y bydd yn bosibl i 
ddarparu rhywfaint o wybodaeth, wedi ei golygu neu ‘adolygu’ i 
ddiddymu gwybodaeth a fyddai’n nodi’r unigolyn trydydd parti. 
 
Rhaid i chi allu cyfiawnhau’ch penderfyniad i ddatgelu neu atal 
gwybodaeth am drydydd parti, ac felly mae’n arfer da i gadw cofnod 
o’r hyn a benderfynwch, a pham. Er enghraifft, byddai’n synhwyrol i 
nodi pam nad ydych yn dewis ceisio cael cydsyniad neu pam nad 
oedd yn briodol i geisio gwneud hynny dan yr amgylchiadau.
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8. Cyflenwi gwybodaeth i’r ymgeisydd 
 
 
Yr wybodaeth y mae’n rhaid ei chyflenwi 
 
Fel arfer mae ffocws cais gwrthrych am wybodaeth (SAR) ar 
gyflenwi copi o ddata personol yr ymgeisydd. Yn y bennod hon, 
rydym yn ystyried nifer o faterion ynglŷn â chyflenwi’r wybodaeth 
honno. Fodd bynnag, dylech gofio fod mynediad gwrthrych yn rhoi 
hawl i unigolyn i fwy na dim ond copi o’u data personol. Mae gan 
unigolyn hefyd hawl i: 
 

 gael gwybod a oes unrhyw ddata personol yn cael ei brosesu 
– felly, os oes nad oes gennych unrhyw ddata personol ynglŷn 
â’r ymgeisydd, bydd rhaid i chi ymateb i roi gwybod iddynt 
am hyn;  

 
 dderbyn disgrifiad o’r data personol, pam ei fod yn cael ei 

brosesu, a p’un a fydd yn cael ei roi i unrhyw sefydliadau neu 
bobl eraill; ac 

 
 dderbyn manylion ffynhonnell y data (ble fo hyn ar gael). 

 
Gallai’r wybodaeth hon fod yn y copi o’r data personol a gyflenwir 
gennych. I’r fath raddau ag nag yw, fodd bynnag, rhaid i chi gofio 
cyflenwi’r wybodaeth hon yn ogystal â chopi o’r data personol eich 
hun wrth ymateb i SAR.  
 
Gall yr ymgeisydd hefyd ofyn am esboniad o’r rhesymeg dros 
unrhyw benderfyniadau awtomatig a wnaed amdano ef neu amdani 
hi, megis penderfyniad gan gyfrifiadur i ddyrannu neu wrthod 
credyd, neu asesiad o berfformiad yn y gwaith (ac eithrio lle fo’r 
wybodaeth yma yn gyfrinach fasnachol). Does dim ond rhaid i chi 
ddarparu’r wybodaeth atodol hon os gofynnwyd yn benodol amdani. 
  
Cyn darparu unrhyw wybodaeth mewn ymateb i SAR, dylech wirio 
fod gennych gyfeiriad post ac/neu e-bost cywir yr ymgeisydd. Os 
ydych yn cyflenwi gwybodaeth trwy ffacs (ac rydym yn argymell 
eich bod yn gwneud hynny dim ond os yw’r ymgeisydd yn gofyn yn 
benodol i chi wneud hynny), yna rhaid i chi sicrhau’ch bod yn ei 
hanfon at y rhif ffacs cywir. 
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Penderfynu pa wybodaeth i’w chyflenwi 
 
Gallai dogfennau neu ffeiliau gynnwys cymysgedd o wybodaeth sy’n 
ddata personol yr ymgeisydd, data personol am bobl eraill, a 
gwybodaeth nad yw’n ddata personol o gwbl. Golyga hyn y bydd 
angen i chi ystyried pob dogfen mewn ffeil yn unigol weithiau, a hyd 
yn oed cynnwys dogfen benodol, i asesu cynnwys yr wybodaeth 
sydd ynddynt. 
 
Gallai fod yn haws (a byddai'n fwy defnyddiol) i roi amrywiaeth o'r 
holl ddata personol a gwybodaeth gyffredinol i'r ymgeisydd sy'n 
berthnasol i'r cais, yn hytrach nag edrych ar bob dogfen mewn ffeil i 
benderfynu a yw hyn yn ddata personol iddynt neu beidio. Mae’r 
ymagwedd hon yn debygol o fod yn briodol lle nad yw unrhyw ran 
o’r wybodaeth yn arbennig o sensitif neu gynhennus.  
 
 
Ar ba ffurf a ddylid cyflenwi’r wybodaeth 
 
Wedi i chi leoli ac adfer y data personol perthnasol i’r cais, rhaid i 
chi gyfathrebu hyn i’r ymgeisydd ar ffurf ddealladwy. Gan amlaf, 
bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chyfathrebu i’r ymgeisydd trwy ei 
gyflenwi ef neu ei chyflenwi hi â chopi ohono ‘ar ffurf barhaus’. 
Gallech gydymffurfio â’r gofyniad hwn trwy ddarparu llungopi neu 
gopi wedi ei argraffu o’r wybodaeth berthnasol. 
 
Os derbyniwyd SAR yn electronig, mae’n debygol y bydd yr 
ymgeisydd yn fodlon gyda – ac efallai y byddai’n well ganddo neu 
ganddi – derbyn yr ymateb yn electronig hefyd. Mae’n arfer da i 
wirio dewis yr ymgeisydd yn hyn o beth. Os ydynt yn cytuno i 
gyflenwi’r wybodaeth ar ffurf electronig, yna byddwch yn 
cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998 (DPA) trwy wneud hynny. 
 
Mae rhai ymgeiswyr yn dechrau gofyn am ddarparu data personol 
penodol (megis eu data defnydd ynni domestig) ar ‘ffurf agored 
ailddefnyddiadwy’. Mae CSV yn enghraifft o fformat agored. Mae 
cynnig y data fel hyn yn ei gwneud yn llawer haws i ddefnyddio’r 
data gan yr ymgeisydd parthed gwasanaethau eraill, dan eu 
rheolaeth. Hoffai’r Comisiynydd Gwybodaeth eich annog chi i 
ystyried dichonoldeb galluogi ymgeiswyr i dderbyn eu data ar ffurf 
agored ailddefnyddiadwy, ar gyfer setiau data priodol. Yn amlwg, 
rydym yn cydnabod bod yn rhaid ystyried cost ac ymarferoldeb 
gwneud hynny. Nod prosiect ‘Midata’ y Llywodraeth yw caniatáu 
pobl i weld, cael mynediad at, a defnyddio eu data personol a 
thrafodion mewn modd sy’n symudol a diogel. 
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Mae cais gwrthrych am wybodaeth yn darparu hawl i weld yr 
wybodaeth sydd wedi ei chynnwys mewn data personol, yn hytrach 
na hawl i weld copïau o’r dogfennau sy’n cynnwys yr wybodaeth. 
Felly gallech ddarparu’r wybodaeth ar ffurf trawsgrifiadau o 
ddogfennau perthnasol (neu adrannau o’r dogfennau sy’n cynnwys 
y data personol), neu trwy ddarparu argraffiad o’r wybodaeth 
berthnasol o’ch systemau cyfrifiadurol. Er mai’r ffordd hawsaf o 
ddarparu’r wybodaeth berthnasol yn aml yw darparu copïau o 
ddogfennau gwreiddiol, nid oes rhaid i chi wneud hynny. 
 
 
Esbonio’r wybodaeth a gyflenwyd 
 
Mae’r DPA yn ei gwneud yn ofynnol i’r wybodaeth a gyflenwch i'r 
unigolyn fod ar ‘ffurf ddealladwy’. Ar ei fwyaf sylfaenol, mae hyn yn 
golygu y dylai unigolyn cyffredin allu deall yr wybodaeth yr ydych 
yn darparu. Fodd bynnag, nid yw’r DPA yn gofyn i chi sicrhau y 
darperir yr wybodaeth ar ffurf sy’n ddealladwy i’r unigolyn penodol 
sy’n gwneud y cais.  

 
Enghraifft  
Mae unigolyn yn gwneud cais am eu data 
personol. Wrth baratoi'r ymateb, rydych yn sylwi 
fod tipyn ohono ar ffurf cod. Er enghraifft, 
cofnodir presenoldeb mewn sesiwn hyfforddi 
penodol fel ‘A’, tra bod diffyg presenoldeb mewn 
digwyddiad tebyg wedi ei gofnodi fel ‘M’. Hefyd, 
mae rhywfaint o’r wybodaeth ar ffurf nodiadau 
mewn llawysgrifen sy’n anodd ei ddarllen. Heb 
fynediad i allwedd neu fynegai’r sefydliad i 
esbonio’r wybodaeth, byddai’n amhosibl i unrhyw 
un y tu allan i’r sefydliad ddeall y cod. Yn yr 
achos hwn, mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn 
ofynnol i chi esbonio ei ystyr. Fodd bynnag, er y 
byddai’n arfer da i wneud, nid yw’r Ddeddf yn 
gofyn i chi ddadansoddi'r nodiadau mewn 
llawysgrifen flêr, gan nad yw ystyr ‘ffurf 
ddealladwy’ yn estyn i ‘gwneud yn ddarllenadwy’. 

 
Enghraifft  
Rydych yn derbyn SAR gan rywun sydd â sgiliau 
deall Saesneg eithaf gwael. Rydych yn anfon 
ymateb ac maent yn gofyn i chi gyfieithu’r 
wybodaeth a anfonoch atynt. Nid yw’r Ddeddf yn 
ei gwneud yn ofynnol i chi wneud hyn gan fod yr 
wybodaeth ar ffurf ddealladwy, hyd yn oed os 
nad yw’r unigolyn sy’n ei dderbyn yn gallu deall y 
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cyfan. Fodd bynnag, byddai’n arfer da i chi eu 
helpu i ddeall yr wybodaeth sydd gennych 
arnynt. 

 
Enghraifft  
Rydych yn sefydliad wedi’ch lleoli yng Nghymru 
ac fe gyflawnir eich busnes trwy gyfrwng y 
Gymraeg, nid Saesneg, sy’n golygu fod yr holl 
ddogfennau sydd gennych yn Gymraeg. 
Derbyniwch SAR gan rywun nad yw’n siarad nac 
yn deall Cymraeg. Rydych yn anfon ymateb ac 
maent yn gofyn i chi gyfieithu’r wybodaeth a 
anfonoch atynt. Nid yw’r Ddeddf yn ei gwneud yn 
ofynnol i chi wneud hyn gan fod yr wybodaeth ar 
ffurf ddealladwy, hyn yn oed os nad yw’r sawl 
sy’n ei derbyn yn gallu ei deall. Fodd bynnag, 
byddai’n arfer da i chi i’w helpu i ddeall yr 
wybodaeth sydd gennych amdanynt. Wrth gwrs, 
efallai y bydd gofyniad arall i chi gyfieithu’r 
wybodaeth dan ddeddfwriaeth iaith Gymraeg, 
ond mae hyn y tu allan i gwmpas y DPA. 

 
 
Cyflenwi gwybodaeth ar ffurf barhaol – gweithredu’r eithriad 
‘ymdrech anghymesur’ 
 
Mae dwy sefyllfa lle nad yw’r gofyniad i gyflenwi copi o’r wybodaeth 
berthnasol i’r ymgeisydd ‘ar ffurf barhaol’ yn berthnasol. Y cyntaf 
yw pan fydd yr ymgeisydd yn cytuno i gytundeb arall, a’r ail yw pan 
nad yw cyflenwi copi o’r fath yn bosibl neu y byddai’n golygu 
ymdrech anghymesur. Gellir dod o hyd i’r hyn a elwir yn ‘ymdrech 
anghymesur’ yn adran 8(2) y DPA. Mae’n ddarpariaeth sydd wedi 
achosi cryn ddryswch. 
 
Nid yw’r DPA yn diffinio ‘ymdrech anghymesur’ ond mae’n glir fod 
rhywfaint o gwmpas (er ei fod yn gyfyngedig) ar gyfer asesu p’un a 
fyddai cydymffurfio â chais yn arwain at ddigon o waith neu gost i 
fod yn drech na hawl ymgeisydd i fynediad at eu data personol. 
Fodd bynnag, dylid nodi fod y cymhwyster hwn i hawl gwrthrych i 
wybodaeth yn berthnasol parthed ‘cyflenwi’ copi o’r wybodaeth 
berthnasol ar ffurf barhaol yn unig. Felly ni allwch wrthod delio â 
SAR am eich bod yn credu y bydd dod o hyd i’r wybodaeth yn y lle 
cyntaf yn golygu ymgais anghymesur. 
 
Rydym hefyd yn pwysleisio mai dim ond yn yr achosion mwyaf 
eithriadol y dylech ddibynnu ar yr eithriad ymdrech anghymesur. 
Mae hawl y gwrthrych i fynediad yn ganolog i ddeddfwriaeth diogelu 
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data a phrin iawn fyddwn yn clywed am achosion lle gallai sefydliad 
ddefnyddio ymgais anghymesur fel rheswm cyfreithlon dros beidio 
caniatáu unigolyn i gael mynediad i unrhyw ddata personol 
amdanynt. Hyd yn oed os gallwch ddangos y byddai darparu copi o’r 
wybodaeth ar ffurf barhaol yn golygu ymdrech anghymesur, fe 
ddylech ddal gydymffurfio â’r cais mewn rhyw fodd. 

 
Enghraifft  
Mae sefydliad wedi penderfynu y byddai darparu 
copïau o gofnodion unigolyn ar ffurf barhaol yn 
golygu ymdrech anghymesur. Yn hytrach na 
gwrthod mynediad i’r unigolyn, maent yn siarad 
â hi ac yn cytuno y byddai’n well pe bai’n ymweld 
â’r sefydliad a gweld y dogfennau gwreiddiol. 
Maent hefyd yn cytuno os yr hoffai gario rhai 
dogfennau oddi yno gyda hi, y gallant drefnu i 
ddarparu copïau. 

 
Yn ogystal, hyd yn oed os nad oes rhaid i chi ddarparu copi o’r 
wybodaeth ar ffurf barhaol, mae gan yr ymgeisydd dal hawl i: 
 

 gael gwybod a ydych yn prosesu eu data personol; ac 
 
 os felly, i gael disgrifiad o: 

 
o y data personol dan sylw; 
o diben y prosesu; a 
o y derbynwyr neu ddosbarthiadau o dderbynwyr; ac 
 

 i gael gwybodaeth am ffynhonnell y data personol. 
 
 
Delio gyda cheisiadau mynych neu afresymol 
 
Nid yw’r DPA yn cyfyngu’r nifer o SARau y gall unigolyn wneud i 
sefydliad. Fodd bynnag, mae’n caniatáu rhywfaint o hawl i ddewis 
wrth ddelio â cheisiadau a wneir o fewn ysbeidiau afresymol. Dywed 
y Ddeddf nad oes rhaid i chi gydymffurfio â cheisiadau unfath neu 
debyg i un yr ydych eisoes wedi delio ag o, oni bai y cafwyd ysbaid 
rhesymol rhwng y cais cyntaf a’r rhai dilynol. 
 
Mae’r DPA yn rhoi rhywfaint o gymorth i chi wrth benderfynu p’un a 
yw ceisiadau wedi eu cyflwyno o fewn ysbeidiau rhesymol. Dywed y 
dylech ystyried y canlynol. 
 

 Natur y data – dylai hyn gynnwys ystyried p'un a yw’n 
arbennig o sensitif.  
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 Pwrpas y prosesu – gallai hyn gynnwys p’un a yw’r prosesu 

yn debygol o achosi niwed i’r ymgeisydd. 
 
 Pa mor aml yr addasir y data – os yw gwybodaeth yn 

annhebygol o fod wedi newid rhwng ceisiadau, fe allech 
benderfynu nad oes rhaid i chi ymateb i’r un ceisiadau 
ddwywaith. 

 
Enghraifft  
Mae llyfrgell yn derbyn SAR gan unigolyn a 
wnaeth gais tebyg fis yn gynharach. Mae’r 
wybodaeth yn ymwneud â phryd yr ymunodd yr 
unigolyn â’r llyfrgell a’r eitemau a fenthycwyd. 
Nid yw’r wybodaeth wedi newid ers y cais 
blaenorol. Gan gofio hyn, ynghyd â’r ffaith fod yr 
unigolyn yn annhebyg o ddioddef os nad anfonir 
data personol gyda’r ymateb i’r cais, nid oes raid 
i’r llyfrgell gydymffurfio â’r cais hwn. Fodd 
bynnag, byddai’n arfer da i ymateb yn esbonio 
pam nad ydynt wedi darparu’r wybodaeth eto. 

 
Enghraifft  
Mae therapydd sy’n cynnig cwnsela anfeddygol 
yn derbyn SAR gan glient. Fe ymatebodd i gais 
tebyg gan yr un client dair wythnos yn 
gynharach. Wrth ystyried p'un a yw’r ysbeidiau 
rhwng ceisiadau yn afresymol, dylai’r therapydd 
ystyried y ffaith fod y client wedi mynychu pum 
sesiwn rhwng y ceisiadau, ac felly fod dipyn o 
wybodaeth newydd yn y ffeil. Fe ddylai ymateb i’r 
cais hwn (ac fe ddylai ofyn i’r client gytuno mai 
dim ond unrhyw wybodaeth ‘newydd’ fydd angen 
iddi anfon), ond fe fyddai hefyd yn arfer da i 
drafod modd gwahanol o sicrhau mynediad i’r 
client i nodiadau ynglŷn â’r sesiynau. 

 
Os, oherwydd y rhesymau hyn, y byddwch yn penderfynu nad oes 
rhaid i chi ddarparu’r wybodaeth a geisiwyd, mae’n arfer da i 
esbonio hyn i’r ymgeisydd. Efallai na fyddwch yn sylweddoli, er 
enghraifft, nad yw’ch cofnodion wedi newid ers eu cais diwethaf. 
 
 
Gallai unrhyw sefydliad sydd â mecanweithiau effeithiol yn eu lle i 
gyflenwi gwybodaeth i ymgeiswyr gael y dangosyddion canlynol o 
arfer da. 
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Fformatau ar-lein ac electronig 
Gall cwsmeriaid gael mynediad at eu gwybodaeth bersonol am ddim 
trwy wefan ddiogel. Mae hyn yn wasanaeth cwsmer da ac yn 
debygol o leihau’r nifer o SARau y mae’n rhaid i’r sefydliad ddelio â 
nhw. 
 
Os y’i ceisir, cyflenwir gwybodaeth bersonol ar ffurf ddarllenadwy i 
beiriant ac ailddefnyddiadwy. 
 
Cyfleusterau gweld ar y safle 
Mae yna weithdrefnau i ymgeisydd weld yr wybodaeth a geisiwyd ar 
y safle os yw’n swmpus, neu gall ofyn am gefnogaeth ac/neu 
esboniad pellach. 
 
Gwahaniaethiad copi 
Rhoddir stamp ’copi gwrthrych data’ ar gopïau caled ymatebion SAR 
cyn rhyddhau. Gall hyn gynorthwyo i nodi ffynhonnell unrhyw 
ddatgeliad pellach o’r wybodaeth, os bydd yr angen yn codi. 
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9. Eithriadau 
 
 
Eithriadau a chyfyngiadau – cyffredinol 
 
Mae Deddf Diogelu Data 1998 (DPA) yn cydnabod fod yna rai 
amgylchiadau lle gallai fod yna reswm dilys i chi beidio â 
chydymffurfio â chais gwrthrych am wybodaeth (SAR). Mae’n 
darparu nifer o eithriadau o’r ddyletswydd i ddarparu mynediad i 
wrthrych. Ble fo eithriad yn berthnasol i ffeithiau cais penodol, 
gallech wrthod darparu’r cyfan neu rywfaint o’r wybodaeth a 
geisiwyd, yn ddibynnol ar yr amgylchiadau. Mae’n fater i chi 
benderfynu p’un ai i ddefnyddio eithriad o fynediad gwrthrych neu 
beidio – nid yw’r DPA yn eich gorfodi i wneud hynny, felly mae’n 
agored i chi gydymffurfio â SAR waeth beth yw argaeledd eithriad. 
 
Mae rhai cyfyngiadau (tebyg i eithriadau) hefyd wedi eu cynnwys yn 
narpariaethau mynediad gwrthrych y DPA. Er enghraifft, mae 
cyfyngiad ar ddatgelu data personol am fwy nag un unigolyn mewn 
ymateb i SAR (gweler pennod 7). 
 
Mae’r bennod hon o’r cod yn esbonio gweithrediad y prif eithriadau 
o’r ddyletswydd i ddarparu mynediad gwrthrych. Nid yw pob un o’r 
eithriadau yn berthnasol yn yr un modd, ac fe ddylech edrych ar 
bob eithriad yn ofalus i weld pa effaith mae’n cael parthed SAR 
penodol. Mae rhai eithriadau’n berthnasol oherwydd natur y data 
personol dan sylw, e.e. gwybodaeth a gynhwysir mewn cyfeirnod 
cyfrinachol. Mae eraill yn berthnasol oherwydd byddai datgelu 
gwybodaeth yn debygol o niweidio swyddogaeth benodol o’r 
sefydliad sy’n derbyn y cais. Nid yw’r DPA yn esbonio beth mae 
‘debygol o niweidio’ yn ei olygu. Fodd bynnag, barn y Comisiynydd 
Gwybodaeth yw bod yn rhaid i hyn fod yn debygolrwydd sylweddol 
(yn hytrach na dim ond risg) y byddai cydymffurfio â'r SAR yn 
niweidio cyflawniad y swyddogaeth dan sylw mewn ffordd amlwg.  
 
Os cewch eich herio, rhaid i chi fod yn barod i amddiffyn eich 
penderfyniad i wneud defnydd o eithriad, i Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth, neu lys. Felly mae’n arfer da i sicrhau y gwneir 
unrhyw benderfyniadau o’r fath ar lefel ddigon uchel yn eich 
sefydliad a’ch bod yn cadw cofnod o’r rhesymau i gefnogi’ch 
penderfyniad. 
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Tystlythyrau cyfrinachol 
 

O bryd i’w gilydd efallai y byddwch yn derbyn tystlythyrau am 
unigolyn, e.e. mewn perthynas â’u cyflogaeth, neu i ddibenion 
addysgol. Yn aml fe roddir tystlythyrau o’r fath ‘yn gyfrinachol’, ond 
nid yw’r ffaith honno ei hun yn golygu fod y data personol a 
gynhwysir yn y tystlythyr wedi ei eithrio o fynediad gwrthrych.  
 
Mae’r DPA yn gwahaniaethu rhwng tystlythyrau a roddwch a 
thystlythyrau a dderbyniwch.  
 
Mae tystlythyrau a roddwch wedi eu heithrio o fynediad gwrthrych 
os y’i rhoddir mewn cyfrinachedd ac i ddibenion addysg, 
hyfforddiant neu gyflogaeth unigolyn neu i ddarparu gwasanaeth 
ganddynt. 
 
Nid oes unrhyw eithriad o’r fath ar gyfer tystlythyrau a dderbyniwch 
gan drydydd parti. Os byddwch yn derbyn SAR yn ymwneud â 
thystlythyr o’r fath, rhaid i chi benderfynu gweithredu’r egwyddorion 
arferol am fynediad gwrthrych i benderfynu p’un ai i ddarparu 
rhywfaint neu’r cyfan o’r wybodaeth a geir yn y tystlythyr. 
 

Enghraifft  
Mae cwmni A yn darparu tystlythyr cyflogaeth ar 
gyfer un o’i gyflogeion i gwmni B. Os bydd y 
cyflogai yn gwneud SAR i gwmni A, yna bydd y 
tystlythyr wedi ei eithrio o’r datgeliad. Os bydd y 
cyflogai yn gwneud cais i gwmni B, nid yw'r 
tystlythyr wedi ei eithrio’n awtomatig o’r 
datgeliad ac mae’r rheolau mynediad gwrthrych 
arferol yn berthnasol. 

 
Gall fod yn anodd datgelu tystlythyr cyfan i unigolyn y mae’n 
ymwneud â nhw heb ddatgelu rhywfaint o ddata personol am awdur 
y tystlythyr – yn fwyaf amlwg, ei hunaniaeth. Os na ddarparwyd y 
tystlythyr yn gyfrinachol, ni ddylai hyn atal datgeliad. Fodd bynnag, 
lle ceir cwestiwn o gyfrinachedd, dylech gysylltu â’r awdur i ganfod 
a ydynt yn gwrthwynebu i’w ddatgeliad, a (os felly) pham. 
 
Hyd yn oed os yw darparwr tystlythyr yn gwrthwynebu i’w 
ddatgeliad mewn ymateb i SAR, bydd angen i chi gyflenwi’r data 
personol a geir ynddo i’r ymgeisydd os yw’n rhesymol i chi wneud 
hynny dan yr holl amgylchiadau. Felly bydd angen i chi gydbwyso 
budd y cyfeiriwr o drin y sylwadau fel rhai cyfrinachol yn erbyn budd 
yr ymgeisydd mewn gweld yr hyn a ddywedwyd amdanynt. Mae 
ystyriaethau perthnasol yn debygol o gynnwys: 
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 unrhyw sicrwydd cadarn o gyfrinachedd a roddir i’r awdur; 
 unrhyw resymau a rodda’r awdur dros ymatal cydsyniad; 
 effaith debygol y tystlythyr ar gyfer yr ymgeisydd; 
 budd yr ymgeisydd o allu bodloni ef neu hi ei hun fod y 

tystlythyr yn wir a chywir; ac 
 unrhyw risg y gallai datgelu ei greu i’r awdur. 

 
Am ragor o gyngor ar sut i ddelio â SARau sy’n cynnwys data 
personol am drydydd partïon, gweler pennod 7. 
 
 
Gwybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus 
 
Os oes gorfodaeth gan neu dan ddeddfiad ar sefydliad i ddarparu 
gwybodaeth i’r cyhoedd, mae data personol sydd wedi ei gynnwys 
yn yr wybodaeth honno wedi ei eithrio rhag yr hawl i fynediad 
gwrthrych.  
 
Dim ond i’r wybodaeth y mae angen i’r sefydliad gyhoeddi mae’r 
eithriad hwn yn berthnasol. Os yw’n cynnwys data personol atodol 
am yr unigolion, nid yw’r data atodol wedi ei eithrio rhag yr hawl i 
fynediad gwrthrych hyd yn oed os yw’r sefydliad yn cyhoeddi’r data 
hwnnw.  
 
 
Trosedd a threthi 
 
Mae data personol a brosesir i ddibenion penodol yn ymwneud â 
throsedd a threthi wedi eu heithrio o hawl gwrthrych i wybodaeth. Y 
dibenion hyn yw: 
 

 atal neu ganfod trosedd; 
 
 dal neu erlyn troseddwyr; ac 
 
 asesu neu gasglu treth neu dollau. 

 
Enghraifft  
Mae’r heddlu yn prosesu data personol unigolyn 
am eu bod yn amau ei fod wedi cyflawni trosedd 
ddifrifol. Os byddai dweud wrth yr unigolyn eu 
bod yn prosesu ei ddata personol i’r diben hwn 
yn debygol o niweidio'r ymchwiliad (o bosibl am y 
gallai ddianc neu ddinistrio tystiolaeth), yna nid 
oes raid i’r heddlu wneud. 
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Fodd bynnag, dim ond i’r fath raddau ag y byddai cydymffurfio â 
SAR yn debygol o niweidio'r dibenion trosedd a threthi mae’r 
eithriad yn berthnasol, mewn unrhyw achos. Rhaid i chi benderfynu 
p’un a yw hyn yn debygol ym mhob achos – ni ddylech ddefnyddio’r 
eithriad i gyfiawnhau gwrthod cais gwrthrych am wybodaeth ar 
gyfer categorïau cyfan o ddata personol ar gyfer rhai unigolion os 
yw’n annhebygol yr achosir niwed i ddibenion trosedd a threthi.  
 

Enghraifft  
Mae trethdalwr yn gwneud SAR i Gyllid a Thollau 
ei Mawrhydi (HMRC) ar gyfer data personol sydd 
ganddynt amdano parthed ymchwiliad sy’n 
parhau i’r posibiliad o osgoi talu trethi. Os byddai 
datgelu'r wybodaeth y mae Cyllid a Thollau EM 
wedi casglu am y trethdalwr yn debygol o 
niweidio eu hymchwiliad, er enghraifft, am y 
byddai’n ei gwneud yn anodd iddynt gasglu 
tystiolaeth, fe allent wrthod rhoi mynediad i’r 
gwrthrych cyn belled ag y byddai gwneud hynny 
yn debygol o niweidio eu hymchwiliad. 
 
Fodd bynnag, os nad yw’r trethdalwr yn gwneud 
y cais tan rai blynyddoedd wedyn pan fydd yr 
ymchwiliad (ac unrhyw erlyniad posibl) wedi ei 
gwblhau, mae’n annhebygol y bydd cydymffurfio 
yn niweidio'r dibenion trosedd a threthi – ac felly 
byddai’n rhaid i Gyllid a Thollau gydymffurfio. 

 
Ni fyddai’r eithriad yn cyfiawnhau dal yr holl ddata personol yn 
gysylltiedig â’r cais yn ôl os mai dim ond rhan o’r data personol 
fyddai’n debygol o niweidio’r dibenion hynny. 
 

Enghraifft  
Yn yr enghraifft flaenorol am ymchwiliad sy’n 
parhau i’r posibiliad o osgoi talu trethi, byddai 
gan Gyllid a Thollau EM hawl i wrthod cais 
gwrthrych am fynediad i ddata personol a allai 
niweidio eu hymchwiliad. Fodd bynnag, ni fyddai 
hyn yn cyfiawnhau gwrthod caniatáu mynediad i 
ddata personol arall sydd ganddynt am y 
trethdalwr. 

 
Mae data personol sydd: 
 

 yn cael ei brosesu i’r diben o gyflawni swyddogaethau 
statudol; ac 
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 yn cynnwys gwybodaeth a gasglwyd i’r diben hwn gan rywun 
sydd wedi ei gadw ar gyfer unrhyw un o’r dibenion trosedd a 
threthi a ddisgrifir uchod, 

 
hefyd wedi ei eithrio o hawl mynediad gwrthrych i’r fath raddau y 
byddai darparu mynediad gwrthrych yn debygol o niweidio unrhyw 
un o’r dibenion trosedd a threthi. Mae hyn yn atal yr hawl sy’n 
gymwys i ddata personol a anfonir at gyrff arolwg statudol gan 
asiantaethau gorfodi’r gyfraith, ac yn sicrhau na chollir yr eithriad 
pan ddatgelir yr wybodaeth yn ystod arolwg. 
 

Enghraifft  
Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu 
(IPCC) yn cychwyn ymchwiliad i ymddygiad 
heddlu penodol. Mae dogfennau a anfonwyd at yr 
IPCC i’r diben o gyflawni’r ymchwiliad yn 
cynnwys data personol am Mr A na fyddai’r 
heddlu wedi gorfod ei ddatgelu i Mr A mewn 
ymateb i SAR – am y byddai gwneud hynny yn 
debygol o niweidio ei ymchwiliad troseddol. Os 
bydd Mr A wedyn yn gwneud SAR i’r IPCC, nid 
oes ganddo ddim mwy o hawl i fynediad i’r data 
personol dan sylw. 

 
Mae eithriad atodol o hawl mynediad gwrthrych sydd wedi ei 
gynllunio i atal defnyddio’r hawl i orfodi awdurdodau cyhoeddus i 
ddatgelu gwybodaeth am weithrediad atal troseddau a systemau 
gwrth dwyll, lle gallai datgeliad o’r fath danseilio gweithrediad y 
systemau hynny. 
 
 
Gwybodaeth rheoli 
 
Mae eithriad arall yn berthnasol o ran data personol a brosesir ar 
gyfer rhagolygon rheoli neu gynllunio rheoli. Mae data o’r fath wedi 
ei eithrio o hawl mynediad gwrthrych i’r fath raddau y byddai 
cydymffurfio â SAR yn debygol o niweidio’r busnes neu unrhyw 
weithgaredd arall yn y sefydliad. 
 

Enghraifft  
Mae uwch reolwyr yn cynllunio aildrefnu 
sefydliad. Mae hyn yn debygol o gynnwys 
diswyddo rhai gweithwyr, ac mae’r posibiliad 
wedi ei gynnwys mewn cynlluniau rheoli. Cyn 
datgelu’r cynlluniau i’r gweithlu, mae cyflogai yn 
gwneud SAR. Wrth ymateb i’r cais, nid oes raid i’r 
sefydliad ddatgelu ei gynlluniau i’w ddiswyddo os 
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byddai gwneud hynny yn debygol o niweidio 
ymddygiad y busnes (o ganlyniad i achosi 
anfodlonrwydd ymysg staff cyn i’r rheolwyr 
gyhoeddi eu cynlluniau). 

 
 
Trafodaethau gyda’r ymgeisydd 
 
Mae data personol sy’n cynnwys cofnod o’ch bwriadau mewn 
trafodaethau gydag unigolyn wedi ei eithrio o’r hawl mynediad 
gwrthrych i’r fath raddau ag y byddai cydymffurfio â SAR yn 
debygol o niweidio'r trafodaethau. 
 

Enghraifft  
Mae unigolyn yn gwneud cais i’w gwmni 
yswiriant. Mae’r cais am iawndal o ganlyniad i 
anafiadau personol a gafodd mewn damwain. 
Mae’r cwmni yswiriant yn dadlau yn erbyn 
difrifoldeb yr anafiadau a faint o iawndal ddylent 
dalu. Mae papur mewnol yn esbonio safbwynt y 
cwmni ar y materion hyn ac yn dynodi faint yw’r 
uchafswm fyddent yn fodlon ei dalu i osgoi mynd 
â’r achos gerbron llys. Os yw’r unigolyn yn 
gwneud SAR i’r cwmni yswiriant, ni fyddai’n rhaid 
iddynt anfon y papur mewnol ato – gan y byddai 
hyn yn debygol o niweidio’r trafodaethau i setlo’r 
cais. 

 
 
Gweithgaredd rheoleiddio 
 
Gallai rhai sefydliadau ddefnyddio eithriad o fynediad gwrthrych os 
ydynt yn cyflawni gweithgareddau rheoleiddiol. Nid yw’r eithriad ar 
gael i bob sefydliad, ond dim ond i’r rhai sydd â swyddogaethau 
rheoleiddiol yn ymwneud â diogelu’r cyhoedd neu elusennau, neu 
gystadlu teg mewn busnes. Dim ond i ddata personol a broseswyd 
ar gyfer y gweithgareddau rheoleiddiol craidd hyn y gall sefydliadau 
sydd â swyddogaethau o’r fath weithredu’r eithriad, ac yna dim ond 
i’r fath raddau ag y byddai caniatáu mynediad gwrthrych i’r 
wybodaeth dan sylw yn debygol o niweidio cyflawniad priodol y 
swyddogaethau hynny. 
 
Am ganllaw manylach ar weithrediad yr eithriad hwn, gweler y 
canllaw i Weithgaredd a Reoleiddir. 
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Cyngor ac achosion cyfreithiol 
 
Mae data personol wedi ei eithrio o hawl mynediad gwrthrych os 
yw’n cynnwys gwybodaeth lle gellid hawlio braint broffesiynol 
gyfreithiol (neu'r hyn sy’n cyfateb iddo yn yr Alban, ‘cyfrinachedd 
mewn gohebiaeth’) mewn achos cyfreithiol.  
 
Mae cysyniad cyfraith Lloegr o fraint broffesiynol gyfreithiol yn 
cwmpasu braint ‘cyngor cyfreithiol’ a braint ‘cyfreithiad’. Yn 
gyffredinol, mae’r cyntaf yn berthnasol i ohebiaeth gyfrinachol 
rhwng cleient a chynghorydd cyfreithiol yn unig, ac mae’r ail yn 
berthnasol i ohebiaeth gyfrinachol rhwng cleient, cynghorydd 
cyfreithiol proffesiynol neu drydydd parti, ond dim ond lle mae 
cyfreithiad wedi ei ystyried neu ar waith. 
 
Darpara cysyniad cyfraith yr Alban o gyfrinachedd cyfathrebu 
amddiffyniad ar gyfer gohebiaeth yn ymwneud â chaffael neu 
ddarparu cyngor cyfreithiol ac am ohebiaeth a wnaed yn ymwneud 
ag achos cyfreithiol. Gellir atal gwybodaeth sy’n cyfansoddi 
cyfathrebu cyfrinachol rhwng cleient a chynghorydd cyfreithiol 
proffesiynol dan yr eithriad braint gyfreithiol yn yr un modd ag y 
gellir atal gwybodaeth a gwmpasir gan fraint ‘cyngor cyfreithiol’ 
cyfraith Lloegr. Felly hefyd, byddai’r athrawiaeth cyfraith yr Alban 
nad oes rhaid i ymgyfreithiwr ddatgelu deunydd y mae wedi ei greu 
i ddiben paratoi eich achos yn diogelu’r wybodaeth a fyddai, dan 
gyfraith Lloegr, yn mwynhau braint ‘ymgyfreithiad’.  
 
Fodd bynnag, lle na ellir hawlio braint broffesiynol gyfreithiol, ni 
allwch wrthod cyflenwi gwybodaeth mewn ymateb i SAR dim ond 
am fod yr wybodaeth a geisiwyd yn gysylltiedig ag achos cyfreithiol 
gwirioneddol neu bosibl. Nid yw’r DPA yn cynnwys unrhyw eithriad 
ar gyfer gwybodaeth o’r fath ac, yn wir, mae’n darparu fod hawl 
mynediad gwrthrych yn drech nag unrhyw reol gyfreithiol arall sy’n 
cyfyngu datgeliad. Yn ogystal, nid oes unrhyw ran o’r Ddeddf yn 
cyfyngu ar i ba ddibenion y gellir gwneud SAR, nac sy’n gofyn i’r 
ymgeisydd roi gwybod i chi ar gyfer beth maent angen yr 
wybodaeth. 
 
Awgrymwyd fod cyfraith achos yn darparu awdurdod i sefydliadau 
wrthod cydymffurfio â SAR lle mae’r ymgeisydd yn ystyried neu 
eisoes wedi cychwyn achos cyfreithiol. Er nad yw’r Comisiynydd 
Gwybodaeth yn derbyn y farn hon, mae’n cydnabod fod gan y 
llysoedd awdurdod i orchymyn cydymffurfiad â SAR neu beidio ac, 
os yw llys yn credu y dylid pennu ar ddatgelu gwybodaeth yng 
nghyd-destun achos cyfreithiol gan y Rheolau Trefniadaeth Sifil 
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(rheolau’r llysoedd ar ddatgeliad), gallai wrthod gorchymyn datgelu 
data personol (gweler pennod 11). 
 
Fodd bynnag, dim ond oherwydd y gallai llys ddewis peidio 
gorchymyn datgelu data personol unigolyn, nid yw hyn yn golygu 
nad yw’r DPA yn gofyn i chi wneud hynny yn absenoldeb eithriad 
perthnasol. Mae hyn yn golygu na fydd yr unigolyn o reidrwydd yn 
gallu galw am gefnogaeth y llys i orfodi ei hawl.  
 
 
Cofnodion gwaith cymdeithasol 
 
Mae yna reolau arbennig i’w gweithredu lle byddai darparu 
mynediad gwrthrych i wybodaeth am wasanaethau cymdeithasol a 
gweithgareddau cysylltiedig yn debygol o niweidio cyflawni gwaith 
cymdeithasol trwy achosi niwed difrifol i iechyd corfforol neu 
feddyliol neu gyflwr yr ymgeisydd neu unrhyw unigolyn arall. 
Sefydlir y rheolau hyn yng Ngorchymyn Diogelu Data (Addasiad 
Mynediad Gwrthrych) (Gwaith Cymdeithasol) 2000 (SI 2000/415), 
a’u heffaith yw eithrio data personol a broseswyd i’r dibenion hyn o 
fynediad gwrthrych i’r fath raddau ag y byddai ei ddatgeliad yn 
debygol o achosi niwed o’r fath. 
 
Ceir eithriad pellach o fynediad gwrthrych i gofnodion gwaith 
cymdeithasol mewn achosion lle gwneir SAR gan drydydd parti sydd 
â’r hawl i wneud y cais ar ran yr unigolyn, megis i riant plentyn neu 
rywun a benodwyd i reoli materion personol unigolyn analluog. Dan 
yr amgylchiadau hyn, mae data personol wedi ei eithrio o'r 
mynediad gwrthrych os yw’r unigolyn wedi dynodi nad ydynt eisiau 
ei ddatgelu i’r trydydd parti hwnnw. 
 
 
Cofnodion iechyd ac addysg 
 
Mae’r eithriadau allai fod yn berthnasol pan fydd SAR yn ymwneud â 
data personol a geir mewn cofnodion iechyd ac addysg ym 
mhennod 10 y cod. 
 
 
Eithriadau eraill 
 
Mae’r eithriadau a grybwyllwyd yn y bennod hon y rhai sydd fwyaf 
tebygol o gael eu gweithredu’n ymarferol. Fodd bynnag, mae’r DPA 
yn cynnwys nifer o eithriadau atodol allai fod yn berthnasol wrth 
ddelio â SAR. Am ragor o wybodaeth ar yr eithriadau hyn, gweler 
‘Canllaw’r ICO i Ddiogelu Data’. 
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Gallai sefydliad sy’n gwneud defnydd priodol o’r eithriadau yn y DPA 
gael y dangosyddion canlynol o arfer da: 
 
Atal neu olygu gwybodaeth 
Os caiff gwybodaeth ei hatal gan ddibynnu ar eithriad, mae’r 
ymateb yn esbonio, i’r fath raddau ag sy’n bosibl, y ffaith yr 
ataliwyd yr wybodaeth a'r rhesymau pam. Rhoddir yr esboniad 
mewn Saesneg clir, ac mae’n gwneud mwy na dim ond dynodi fod 
eithriad penodol yn berthnasol.                                                                           
 
Mae gwybodaeth i’w golygu yn cael ei chymeradwyo cyn copïo 
deunydd ffynhonnell wedi ei olygu, ac yna bydd yn amodol i o leiaf 
un adolygiad ansawdd gan reolwr i gadarnhau fod yr holl ddata wedi 
ei eithrio’n briodol. Cedwir copi o fwndel y datgeliad yn dangos y 
golygiadau a’r rhesymau drostynt er gwybodaeth. 
 
Ar ôl eu cymeradwyo, mae golygiad naill ai’n cael ei gyflawni â llaw 
yn defnyddio marciwr du ac yna’n cael ei lungopïo, neu’n electronig 
yn defnyddio Adobe Acrobat neu feddalwedd golygu priodol. 
 
Sicrhau cysondeb 
Cynhwysir cyngor ar weithredu’r eithriadau sydd fwyaf tebygol o fod 
yn berthnasol i weithgareddau’r sefydliad mewn canllaw SAR i staff. 
 
Cyflawnir asesiadau ansawdd i sicrhau y gweithredir eithriadau yn 
gyson.
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10. Achosion arbennig 
 
 
Ffeiliau credyd 
 
Mae darpariaethau arbennig yn rheoleiddio mynediad at ddata 
personol a gedwir gan asiantaethau credyd. Pan fydd asiantaeth 
credyd yn cadw data personol sy’n berthnasol i sefyllfa ariannol 
unigolyn (gwybodaeth mewn ffeil cyfeirnod credyd), rhaid iddynt 
ddarparu copi o’r wybodaeth o fewn saith niwrnod i dderbyn cais 
ysgrifenedig ac ar dderbyn ffi o £2. Bydd angen i asiantaethau 
credyd wirio hunaniaeth yr unigolyn sy’n gwneud y cais cyn y 
gallant ymateb. Am ragor o ganllaw am wybodaeth a gedwir gan 
asiantaethau cyfeirnod credyd, gweler ‘Esbonio Credyd’. 
 
 
Cofnodion iechyd 
 
Beth yw cofnod iechyd? 
 
I ddibenion Deddf Diogelu Data 1998 (DPA), mae ‘cofnod iechyd’ yn 
gofnod sydd: 
 

 yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd neu gyflwr 
corfforol neu feddyliol unigolyn; ac 

 
 a wnaed gan neu ar ran gweithiwr iechyd parthed gofal yr 

unigolyn hwnnw. 
 
Mae ‘gweithwyr iechyd’ yn cynnwys ymarferwyr meddygol 
cofrestredig, deintyddion a nyrsys a seicolegwyr clinigol. Ceir rhestr 
lawn yn y DPA o’r mathau o weithwyr sydd o fewn y diffiniad 
(gweler adran 69 y Ddeddf).  
 
Mae gwybodaeth sy’n rhan o gofnod iechyd am unigolyn byw yn 
ddata personol yr unigolyn dan sylw, beth bynnag yw’r ffurf o’i 
storio. Golyga hyn y gellir gwneud cais gwrthrych am wybodaeth 
(SAR) am gofnodion meddygol a gedwir ar ffurf â llaw, e.e. ar bapur 
neu yn waled nodiadau meddygol meddyg teulu, yn ogystal ag ar 
gyfer cofnodion iechyd a gedwir yn electronig. 
 
Ydw i’n gallu codi ffi am ddarparu mynediad gwrthrych i gofnodion 
iechyd? 
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Gallwch godi uchafswm ffi o rhwng £10 a £50 am gydymffurfio â 
SAR yn ymwneud â chofnodion iechyd. Bydd union swm y ffi yn 
amrywio yn ddibynnol ar sut y cedwir y cofnodion iechyd hyn. 
 

 Gallwch godi hyd at £10 am gydymffurfio â SAR yn ymwneud 
â chofnodion iechyd os cedwir y cofnodion hynny yn electronig 
yn unig. 

 
 Gallwch godi hyd at £50 am gydymffurfio â SAR yn ymwneud 

â chofnodion iechyd os cedwir y cofnodion hynny yn gyfan 
gwbl neu’n rhannol ar ffurf nad yw’n electronig. 

 
Gellir codi’r taliadau hyn os ydych yn cydymffurfio â’r SAR trwy 
ddarparu’r ymgeisydd â chopi parhaol o’r wybodaeth berthnasol. 
Gallwch hefyd godi hyd at y ffi uchaf yn annibynnol ar faint o 
dudalennau a geir yn yr wybodaeth. 
 
Fodd bynnag, os yw’r cofnodion iechyd yn yr ail o’r ddau gategori 
uchod (hynny yw, nad ydynt yn gofnodion electronig yn unig), a'u 
bod wedi eu creu neu ychwanegu yn ystod y 40 niwrnod cyn 
cyflwyno’r SAR, rhaid i chi gynnig cyfle i’r ymgeisydd archwilio’r 
cofnodion yn rhad ac am ddim, yn hytrach na darparu copi parhaol 
ohonynt. Gallai unigolion deilwra eu SARau fel eu bod yn ymwneud 
â’r wybodaeth y mae’r hawl archwilio hwn yn berthnasol iddi yn 
unig. 
 
A yw cofnodion iechyd fyth wedi eu heithrio o fynediad gwrthrych? 
 
Mae’r eithriadau a chyfyngiadau sy’n berthnasol i fathau eraill o 
ddata personol hefyd yn berthnasol i ddata personol a geir mewn 
cofnod iechyd. Felly, er enghraifft, os yw cofnod iechyd yn cynnwys 
data personol yn ymwneud â rhywun heblaw’r ymgeisydd (megis 
aelod o’r teulu), rhaid i chi ystyried y rheolau am ddata trydydd 
parti cyn ei ddatgelu i’r ymgeisydd (gweler pennod 7 am ragor o 
wybodaeth). Fodd bynnag, fel arfer ni ddylid atal gwybodaeth sy’n 
nodi gweithiwr proffesiynol, megis meddyg neu weithiwr 
cymdeithasol, sy’n cyflawni dyletswyddau arferol. 
 
Yn ogystal, ceir rheolau arbennig sy’n berthnasol lle byddai darparu 
mynediad gwrthrych at wybodaeth am iechyd neu gyflwr corfforol 
neu feddyliol unigolyn yn debygol o achosi niwed difrifol i iechyd 
neu gyflwr corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu unrhyw un arall. 
Sefydlir y rheolau hyn yng Ngorchymyn Diogelu Data (Addasiad 
Mynediad Gwrthrych) (Iechyd) 2000 (SI 2000/413), a’u heffaith yw 
eithrio data personol o’r math hwn o fynediad gwrthrych i’r fath 
raddau ag y byddai ei ddatgeliad yn debygol o achosi niwed o’r fath. 
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Yn amlwg bydd gweithredu’r eithriad hwn yn galw am asesiad o’r 
tebygolrwydd y bydd datgelu’r wybodaeth dan sylw yn achosi niwed 
difrifol. Oni bai eich bod yn weithiwr iechyd, rhaid i chi ymgynghori 
â’r gweithiwr iechyd sy’n gyfrifol am ofal clinigol yr unigolyn dan 
sylw cyn penderfynu a yw’r eithriad hwn yn berthnasol. Nid yw’r 
gofyniad i ymgynghori yn berthnasol os yw’r unigolyn eisoes wedi 
gweld neu’n gwybod am yr wybodaeth dan sylw. 
 
Ceir eithriad pellach o fynediad gwrthrych i wybodaeth am iechyd 
corfforol neu feddyliol unigolyn mewn achosion lle gwneir SAR gan 
drydydd parti sydd â’r hawl i wneud y cais ar ran yr unigolyn, megis 
rhiant plentyn neu rywun a benodwyd i reoli materion personol 
unigolyn analluog. Dan yr amgylchiadau hyn, mae data personol 
wedi ei eithrio o'r mynediad gwrthrych os yw’r unigolyn wedi dynodi 
nad ydynt eisiau ei ddatgelu i’r trydydd parti hwnnw. 
 
 
Gwybodaeth am ddisgyblion a gedwir gan ysgolion 
 
Gallai disgybl, neu rywun yn gweithredu ar eu rhan, wneud SAR 
parthed data personol a gedwir am y disgybl gan yr ysgol. Os yw’r 
ysgol yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon, dylai’r ysgol 
ddelio â’r SAR. Os yw’r ysgol yn yr Alban, dylai’r awdurdod addysgol 
perthnasol neu berchennog ysgol annibynnol ddelio â’r SAR. 
 
Dylid nodi fod yna ddau hawl penodol i wybodaeth a gedwir gan 
ysgolion am ddisgyblion. Sef: 
 

 hawl mynediad gwrthrych y disgybl dan y DPA; a 
 
 hawl mynediad y rhiant i ‘gofnod ymddygiad’ eu plentyn. 

 
Er mai dim ond â gweithrediad hawl gwrthrych i fynediad mae’r cod 
yn ymwneud, mae’n bwysig deall at beth mae ‘cofnod addysgol’ 
disgybl yn cyfeirio. Mae hyn oherwydd bod gorgyffyrddiad rhwng y 
ddau hawl a grybwyllir uchod, ac am fod y cysyniad hwn yn 
berthnasol wrth bennu swm y ffi y gellir ei chodi parthed ymateb i 
SAR. 
 
Mae’r diffiniad statudol o ‘gofnod addysgol’ yn wahanol rhwng 
Cymru a Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Gan siarad yn 
gyffredinol, fodd bynnag, mae gan y mynegiant ystyr eang ac 
mae’n cynnwys y rhan fwyaf o wybodaeth am ddisgyblion presennol 
a chyn ddisgyblion a brosesir gan neu ar ran ysgol. Fodd bynnag, 
nid yw gwybodaeth a gedwir gan athro i ddiben ei ddefnydd ei hun 
yn unig yn rhan o’r cofnod addysgol. Mae’n debygol y bydd y rhan 
fwyaf o’r wybodaeth bersonol sydd gan ysgol am ddisgybl penodol 
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yn rhan o gofnod addysgol y disgybl hwnnw. Fodd bynnag, mae’n 
bosibl y gallai rhywfaint o’r wybodaeth fod y tu allan i’r cofnod 
addysgol, e.e. nid yw gwybodaeth am y disgybl a ddarparwyd gan 
riant plentyn arall yn rhan o’r cofnod addysgol. 
 
Am ganllaw manwl ar ba wybodaeth sy’n rhan o’r cofnod addysgol, 
ac am hawl rhiant i gael mynediad i’r wybodaeth honno, gweler 
[Canllaw’r ICO ar gyfer pob awdurdodaeth (i’w adolygu)]. 
 
Yn wahanol i hawl mynediad at y cofnod addysgol, mae’r hawl i 
wneud SAR yn hawl i’r disgybl. Dim ond os nad yw eu plentyn yn 
gallu gweithredu drosto neu drosti ei hun neu wedi rhoi caniatâd y 
bydd gan rieni hawl i fynediad at wybodaeth am eu plentyn trwy 
wneud SAR. I gael canllaw am benderfynu a yw plentyn yn gallu 
gwneud eu SAR eu hunain, gweler pennod 4. Os nad yw’n glir a oes 
gan ymgeisydd gyfrifoldeb rhieniol dros y plentyn neu a yw’n 
gweithredu ar eu rhan, dylid cadarnhau hyn cyn ymateb i’r SAR. 
 
Wrth benderfynu pa wybodaeth i’w darparu mewn ymateb i SAR, 
mae angen ystyried yr egwyddorion cyffredinol am eithriadau o 
fynediad gwrthrych a ddisgrifir mewn rhan arall o’r cod hwn. Mae 
enghreifftiau o wybodaeth sydd (yn ddibynnol ar yr amgylchiadau) 
yn briodol i’w hatal yn cynnwys: 
 

 gwybodaeth allai achosi niwed difrifol i iechyd corfforol neu 
feddyliol y disgybl neu unigolyn arall; 

 gwybodaeth allai ddatgelu fod risg o gamdriniaeth i’r plentyn, 
lle na fyddai datgelu’r wybodaeth honno er lles gorau’r 
plentyn; 

 gwybodaeth a gedwir mewn cofnodion gorchymyn 
mabwysiadu neu rieniol; a 

 gwybodaeth benodol a roddir i lys mewn achos yn ymwneud 
â’r plentyn. 

 
Os gwneir SAR am wybodaeth sy’n cynnwys, yn gyfan gwbl neu’n 
rhannol, 'cofnod addysgol' disgybl, rhaid darparu ymateb o fewn 15 
niwrnod ysgol (os yw’r ysgol yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd 
Iwerddon) ac mae’r uchafswm y gellir ei godi am ddelio â’r cais yn 
ddibynnol ar y nifer o dudalennau o wybodaeth i’w cyflenwi. Dengys 
y tabl canlynol yr uchafswm ffi y gellir ei chodi. 
 
Nifer o dudalennau o wybodaeth 

a gyflenwyd 
Uchafswm ffi 

1-19 £1 
20-29 £2 
30-39 £3 
40-49 £4 
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50-59 £5 
60-59 £6 
70-79 £7 
80-89 £8 
90-99 £9 

100-149 £10 
150-199 £15 
200-249 £20 
250-299 £25 
300-349 £30 
350-399 £35 
400-449 £40 
450-499 £45 

500+ £50 
 
Os nad yw’r SAR yn ymwneud ag unrhyw wybodaeth sy’n rhan o’r 
cofnod addysgol, yna mae’r terfyn amser 40 niwrnod ar gyfer 
ymateb yn berthnasol, a’r swm uchaf y gellir codi am ddelio â’r cais 
yw £10. 
 
 
Gwybodaeth am arholiadau 
 
Mae rheolau arbennig yn berthnasol i SARau o ran gwybodaeth am 
ganlyniad arholiadau academaidd, proffesiynol neu arall. 
Cynlluniwyd y rheolau hyn, sy’n berthnasol i geisiadau am lyfrau 
arholiad neu sylwadau marcwyr, i atal defnyddio hawl mynediad 
gwrthrych fel modd o drechu prosesau corff arholi i gyhoeddi 
canlyniadau. 
 
Mae gwybodaeth sy’n rhan o’r atebion a roddir gan ymgeisydd yn 
ystod arholiad wedi eu heithrio o hawl gwrthrych am wybodaeth. 
Felly ni ellir defnyddio SAR i gael copi o lyfr arholiad unigolyn. 
 
Er nad yw’r eithriad hwn yn ymestyn i sylwadau arholwr ar 
berfformiad ymgeisydd mewn arholiad (p’un a yw’r sylwadau hyn 
wedi eu marcio ar y llyfr arholiad neu wedi eu cofnodi ar ddalen 
farcio ar wahân), neu at fanylion y marciau a ddyfarnwyd, mae yna 
reolau arbennig yn ymwneud â’r terfyn amser ar gyfer ymateb i 
SAR am wybodaeth mewn achosion lle gwneir SAR cyn cyhoeddi’r 
canlyniadau. Mewn achosion o’r fath, rhaid darparu ymateb o fewn: 
 

 pum mis i ddyddiad y cais; neu 
 40 niwrnod o’r dyddiad pan gyhoeddir y canlyniadau, 

 
pa bynnag un sydd gyntaf. 
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Pan wneir SAR ar gyfer marciau arholiad unigolyn, dim ond am 
resymau a ganiateir gan y DPA y gellir gwrthod (neu ohirio) 
ymateb. Felly ni fyddai’n briodol i wrthod darparu manylion marciau 
arholiad mewn ymateb i SAR am nad yw’r ymgeisydd wedi talu 
ffioedd dysgu. Yn amlwg, wrth gwrs, nid yw darparu gwybodaeth 
am ganlyniadau arholiad yr un fath â dyfarnu cymhwyster. 
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11. Gorfodi hawl cais gwrthrych am 
wybodaeth 
 
 
Grymoedd gorfodi'r Comisiynydd Gwybodaeth 
 
Gallai unrhyw un sy’n credu eu bod wedi eu heffeithio’n 
uniongyrchol gan brosesu data personol ofyn i Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) asesu a yw’n debygol neu’n 
annhebygol fod prosesu o’r fath yn cydymffurfio â Deddf Diogelu 
Data 1998 (DPA). Gelwir hyn yn asesiad cydymffurfiad. 
 
Os yw’n hasesiad yn dangos ei bod yn debygol fod sefydliad wedi 
methu â chydymffurfio â’r DPA (neu ei fod yn methu gwneud 
hynny), gallwn ofyn iddynt gymryd camau i gydymffurfio â’r 
egwyddorion diogelu data. Ble fo’n briodol, gallai’r ICO orchymyn y 
sefydliad i wneud hynny. Fodd bynnag, nid oes gan yr ICO unrhyw 
rym i ddyfarnu’r iawndal hwn i unigolion – dim ond y llysoedd all 
wneud hyn. 
 
Gallai’r Comisiynydd Gwybodaeth gyflwyno hysbysiad gorfodi os 
yw’n fodlon fod sefydliad wedi methu cydymffurfio â’r darpariaethau 
mynediad gwrthrych. Gallai hysbysiad gorfodi ofyn i sefydliad 
gymryd y camau a ddynodwyd i gydymffurfio â’i ddyletswyddau yn 
hyn o beth. Mae methiant i gydymffurfio â hysbysiad gorfodi yn 
drosedd. 
 
Mae gan y Comisiynydd Gwybodaeth rym statudol i orfodi cosb 
ariannol ar sefydliad os yw’n fodlon fod y sefydliad wedi cyflawni 
toriad difrifol o’r DPA sy’n debygol o achosi difrod neu drallod 
sylweddol. 
 
Am ragor o wybodaeth ar rymoedd gorfodi’r Comisiynydd 
Gwybodaeth, gweler ‘Canllaw’r ICO i Ddiogelu Data’. 
 
 
Gorfodi trwy orchymyn llys 
 
Os nad ydych yn cydymffurfio â chais gwrthrych am wybodaeth 
(SAR), gallai’r ymgeisydd wneud cais am orchymyn llys yn gofyn i 
chi gydymffurfio. Mae’n fater i’r llys benderfynu, ym mhob achos 
penodol, a ddylid gwneud gorchymyn o’r fath. 
 
Mae’r llysoedd wedi dynodi, lle mae achosion cyfreithiol eraill dan 
ystyriaeth neu ar waith, y gallant fod yn gyndyn i ganiatáu i 
unigolion ddefnyddio’r hawl gwrthrych i fynediad fel modd o gael 
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mynediad at wybodaeth yn gysylltiedig â’r achosion hynny lle 
byddai’n fwy priodol i ddelio â datgeliad dan y rheolau Gweithdrefn 
Sifil. Gallai’r llysoedd hyd yn oed ystyried fod cais am orchymyn dan 
DPA yn ‘gamddefnydd o broses’ pe na fyddai’r cais wedi ei wneud 
oni bai am awydd i gael mynediad at wybodaeth i’w defnyddio 
mewn achos cyfreithiol arall. Fodd bynnag, fel yr esboniwyd ym 
mhennod 9, nid oes gan a yw llys yn debygol o ganiatáu gorchymyn 
gorfodi neu beidio unrhyw berthynas â’ch dyletswydd gyfreithiol i 
gydymffurfio â SAR. Dim ond os oes eithriad perthnasol dan y DPA 
yn berthnasol yn amgylchiadau penodol y cais y gallwch wrthod 
cydymffurfio. 
 
 
Dyfarnu iawndal 
 
Os bydd unigolyn yn dioddef niwed oherwydd eich bod wedi torri’r 
DPA – gan gynnwys, wrth gwrs, methu cydymffurfio â SAR – yna 
mae ganddynt hawl i iawndal gennych chi. Dim ond trwy’r llysoedd 
y gellir gorfodi’r hawl hwn. Mae’r DPA yn eich caniatáu i amddiffyn 
hawliad am iawndal ar y sail i chi gymryd pob gofal rhesymol yn yr 
amgylchiadau i osgoi’r toriad, ond mae’n debygol y bydd yn anodd 
profi’r amddiffyn hwn os ydych wedi methu ag ymateb i SAR o fewn 
y terfyn amser rhagnodedig, neu ble nad ydych wedi darparu’r 
ymgeisydd â’r holl wybodaeth y mae ganddynt hawl iddi. 
 
Am ragor o wybodaeth am hawliadau am iawndal, gweler ‘Canllaw’r 
ICO i Ddiogelu Data’. 
 




