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Cyflwyniad 

 
Wrth ystyried effaith y fframwaith bresennol o gyfraith diogelu data 

ar y wasg, mae’r Arglwydd Ustus Leveson wedi argymell y dylai 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) baratoi a chyhoeddi 

canllawiau a chyngor arfer da cynhwysfawr ar egwyddorion a 

safonau phriodol i’w harsylwi gan y wasg wrth brosesu data 

personol.  

 

Roedd yr Arglwydd Leveson, wrth gwrs, yn feirniadol o 

ddigonolrwydd darpariaethau presennol Deddf Diogelu Data 1998 

parthed y wasg, ac mae hefyd wedi argymell y dylid diwygio 

agweddau o’r Ddeddf. Fodd bynnag, roedd yn ystyried fod yna 

angen dybryd am gyngor a chanllaw clir ar y gyfraith fel y mae. 

Felly mae’r ICO yn cynnig cyhoeddi cod ymarfer dan adran 51 y 

Ddeddf Diogelu Data parthed y gyfraith fel y mae ar hyn o bryd.  

 

Ni fydd y cod yn cynnwys unrhyw ddyletswyddau cyfreithiol newydd 

- diben codau o’r fath yw hyrwyddo arfer da a chadw at ofynion y 

Ddeddf Diogelu Data gan reolyddion data. Yn ddibynnol ar 

benderfyniadau gan y llywodraeth ynglŷn â diwygiad posibl o’r 

gyfraith, efallai y bydd angen adolygu’r canllaw hwn ymhellach. 

Fodd bynnag, rydym yn derbyn ei bod yn bwysig cynhyrchu canllaw 

nawr, fel yr argymhellwyd gan yr Arglwydd Ustus Leveson. 

 

Mae yna ddyletswydd ar yr ICO i ymgynghori’n helaeth pryd bynnag 

y bydd yn cyhoeddi cod ymarfer, ond mae’r Arglwydd Ustus 

Leveson hefyd wedi argymell yn benodol ein bod yn ymgynghori 

gyda’r diwydiant i baratoi'r canllaw newydd. Rydym yn awyddus i 

wneud hynny a byddem yn croesawu cyfranogiad gweithredol y 

wasg a chyfryngau darlledu i gynhyrchu canllaw a fydd yn rhoi 

cyngor ystyrlon ac adeiladol i’w gynulleidfa arfaethedig. Rydym 

hefyd eisiau archwilio sut fyddai’r cod newydd yn adlewyrchu 

fframweithiau rheoleiddiol presennol neu arfaethedig i’r wasg.  

 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd allweddol cael cydbwysedd rhwng 

rhyddid mynegiant a disgwyliadau cyfreithlon unigolion y bydd eu 

disgwyliadau personol wedi eu diogelu. Am y rhesymau hyn, rydym 

yn cyhoeddi’r ddogfen ymgynghori fframwaith hon ar ddechrau’r 
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prosiect i roi trosolwg cyffredinol o gwmpas a chynnwys tebygol y 

cod ymarfer arfaethedig.  

Yn ogystal â’r cod ymarfer, bydd yr ICO yn cyhoeddi canllaw ategol 

i’r cyhoedd. 

 

 

Cwmpas y cod ymarfer arfaethedig 

 

Bydd y cod arfaethedig yn canolbwyntio ar weithrediad adran 32 y 

Ddeddf Diogelu Data – yr hyn a elwir yn eithriad “dibenion 

arbennig”. Nid yw’r eithriad hwnnw wedi ei gyfyngu i brosesu data 

personol i ddibenion newyddiadurol: mae'r un mor berthnasol os 

prosesir data personol i ddibenion celf neu lenyddiaeth. Fodd 

bynnag, o ystyried y cyd-destun ble mae’r angen ar gyfer y canllaw 

hwn wedi codi, rydym yn bwriadu cyfyngu ein hystyriaeth o gyfraith 

diogelu data i brosesu data personol yng nghyd-destun 

newyddiaduraeth fasnachol a gwasanaeth cyhoeddus.  Bydd hyn yn 

cynnwys y wasg a chyfryngau darlledu. Er y bydd y cod felly’n 

canolbwyntio at newyddiaduraeth, bydd wedi ei gyfyngu’n echblyg i 

ystyriaethau diogelu data. Diben y cod fydd i gynghori 

newyddiadurwyr ar sut i gydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data a sut 

i ddelio â data personol mewn modd sy’n gyson ag egwyddorion y 

Ddeddf.  

 

Nid yw’n fwriad i’r ICO honni i osod safonau moesol i 

newyddiadurwyr, neu i amharu â’r safonau sydd eisoes yn 

weithredol dan ganllaw perthnasol y diwydiant, megis Cod Ymarfer 

y Golygwyr, Cod Darlledu Ofcom, a Chanllawiau Cynhyrchwyr y 

BBC. Fodd bynnag, nid yw canllaw presennol y diwydiant yn 

ystyried gofynion cyfraith diogelu data mewn unrhyw fanylder, a 

bydd cod yr ICO yn cyd-fynd â safonau presennol y diwydiant trwy 

ddarparu sylw atodol o’r mater hwn. 

 

Bydd yr ICO yn asesu’r angen am ganllawiau atodol ar agweddau 

eraill o’r eithriad dibenion arbennig pan fydd y cod wedi ei ddrafftio 

ac unwaith y bydd yn hysbys a ddylid diwygio’r gyfraith berthnasol. 
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Strwythur arfaethedig cod yr ICO 

Yn amlwg bydd union strwythur y cod yn datblygu wrth i waith ar y 

ddogfen fynd yn ei flaen. Fodd bynnag, ein cynnig cychwynnol yw 

cael darn o ganllaw wedi ei drefnu dros bum prif bennod, fel a 

ganlyn: 

 

Pennod 1 – Nodweddion sylfaenol diogelu data 

 

Bydd hyn yn trafod y canlynol: 

• cysyniadau diogelu data allweddol (megis y diffiniadau o 

ddata personol a rheolydd data, a beth mae’r Ddeddf yn 

golygu wrth sôn am “brosesu”); 

• y gofyniad i hysbysu’r ICO; 

• yr egwyddorion diogelu data; 

• hawl cais gwrthrych am wybodaeth; 

• eithriadau; ac 

• y gyfraith ar gasglu data personol a’r drosedd dan adran 

55 y Ddeddf Diogelu Data 

 

 

Pennod 2 – Diogelu data a rhyddid y wasg 

 

Gan gyfeirio at Gyfarwyddeb Diogelu Data'r UE a’r Ddeddf Hawliau 

Dynol, bydd y bennod hon yn ceisio egluro’r berthynas rhwng 

diogelu data a rhyddid mynegiant, gan arddangos sut mae’r ddau 

gysyniad yn bodoli ar y cyd; ac yn esbonio pam nad yw safonau 

uchel o drin gwybodaeth yn anghydnaws â rhyddid y wasg. 

 

Bydd y bennod hefyd yn croesgyfeirio at godau ymarfer a 

chanllawiau presennol y diwydiant, gan amlygu’r darpariaethau 

hynny sy’n ymwneud â diogelu data. 

 

Pennod 3 – Gweithrediad yr eithriad dibenion arbennig i 

weithgareddau newyddiadurol 

 

Bydd y bennod hon yn canolbwyntio’n benodol ar yr amgylchiadau 

pan fydd adran 32 y Ddeddf Diogelu Data yn addasu gweithrediad y 

gyfundrefn diogelu data arferol. Bydd yn ceisio delio â chwestiynau 

fel: 
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• Pryd ellir gweithredu’r eithriad? 

• Pan fydd adran 32 yn weithredol, pa hawliau a 

rhwymedigaethau sy’n llifo o’r Ddeddf Diogelu Data? 

• A oes yna safonau gofynnol o arfer da sy’n berthnasol i 

drin data personol ym mhob achos? 

• Pryd fydd data personol yn cael ei brosesu dim ond i 

ddiben arbennig newyddiaduraeth? 

• Pryd fydd prosesu yn digwydd gyda’r bwriad o gyhoeddi 

unrhyw ddeunydd newyddiadurol? 

• Pryd fydd hi’n rhesymol i gredu y byddai cyhoeddi er 

lles y cyhoedd? 

• Pryd fydd hi’n rhesymol i gredu y byddai cydymffurfiad 

â darpariaeth berthnasol o’r Ddeddf Diogelu Data yn 

anghymesur â diben arbennig newyddiaduraeth? 

• Pa rôl all codau ymarfer eraill chwarae wrth ystyried yr 

uchod? 

 

Pennod 4 – Sut all ymarfer da hyrwyddo cydymffurfiad â’r 

gyfraith? 

 

Bydd y bennod hon yn cael ei datblygu mewn ymgynghoriad â’r 

wasg a’r diwydiant cyfryngau darlledu.  Gallai gynnwys rhestr wirio 

arfer da/awgrymau ymarferol diogelu data i Olygyddion, rheolwyr a 

newyddiadurwyr. 

 

Pennod 5 – Datrys anghydfodau 

 

Bydd hyn yn trafod y canlynol: 

• Sut y gellir datrys anghydfod am weithrediad yr eithriad 

dibenion arbennig? 

• Rôl yr ICO a rheolyddion eraill. 

• Y ddyletswydd i ataliad achosion llys. 

• Grymoedd yr ICO i asesu cydymffurfiad â'r Ddeddf. 

• Grymoedd gorfodi’r ICO mewn achosion yn ymwneud â 

phrosesu data personol ar gyfer y dibenion arbennig.  

• Hawliau apêl o benderfyniadau’r ICO. 

• Dulliau unioni cyffredinol am dorri’r Ddeddf Diogelu 

Data. 

• Hawliadau am iawndal. 
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Methodoleg arfaethedig 

 

Rydym yn datblygu cynllun ymgysylltu â rhanddeiliaid y bwriadwn ei 

gyhoeddi yn fuan yn sefydlu ein hymagwedd i ymgysylltu â’r 

cyfryngau ac eraill gyda diddordeb yn y maes hwn.  Ein hamcan 

allweddol yw ymgysylltu yn weithredol â rhanddeiliaid, gan 

ddefnyddio eu harbenigedd i ddeall sut mae’r sector yn gweithredu, 

y risgiau gwybodaeth yn y sector hon a defnyddio ein dylanwad i 

sicrhau fod y wasg yn deall eu rhwymedigaethau wrth drin 

gwybodaeth bersonol.   

 

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus cryno hwn ar gwmpas a chynnwys 

tebygol cod ymarfer arfaethedig yr ICO yn gam cyntaf pwysig i 

sicrhau fod ein rhanddeiliaid yn cael cyfle i roi gwybod eu barnau i 

ni ac ymgysylltu mewn dialog adeiladol i ddatblygu dealltwriaeth 

gyffredin o sut mae deddfwriaeth diogelu data yn berthnasol i’r 

wasg. Yn dilyn hyn byddwn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus 

llawn ar y cod ei hun.   

 

Y ddogfen derfynol 

 

Byddwn yn ymgynghori’n gyhoeddus maes o law ar ddrafft o’r cod 

ei hun, ond byddem yn croesawu sylwadau ar hyn o bryd ynglŷn â 

chwmpas cyffredinol y cynnig. Yn ogystal ag unrhyw arsylwadau 

cyffredinol, rydym yn gwahodd barnau ar y cwestiynau penodol 

canlynol: 

1. A ydych chi’n cytuno y dylid cyhoeddi'r canllaw fel cod 

ymarfer dan adran 51 y Ddeddf Diogelu Data? 

2. A yw’r ystod arfaethedig o gynnwys yn delio â’r materion 

priodol? Os na, beth sydd ar goll? 

3. A yw’r strwythur arfaethedig ar gyfer y canllaw yn un 

defnyddiol? 

4. A fyddai’n ddefnyddiol i gynnwys enghreifftiau gweithredol yn 

y cod? 

Bydd crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu cyhoeddi 

ar wefan yr ICO. 
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Sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn 

 

Rydym yn croesawu’ch ymatebion i’r papur ymgynghori hwn.  

 

Rhaid cyflwyno ymatebion i’r ymgynghoriad hwn erbyn 15 Mawrth 

2013. Gallwch gyflwyno’ch ymatebion yn defnyddio un o’r dulliau 

canlynol: 

 

Lawrlwytho’r ddogfen hon a’i hanfon mewn e-bost at 

Consultations@ico.gsi.gov.uk  

 

Argraffu’r ddogfen hon a’i phostio at: Jonathan Holbrook, 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water 

Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF; neu ffacsio copi i 

01625 545808. 

 

Gofyn i gael postio copi o’r ddogfen hon atoch a’i 

phostio neu ffacsio yn ôl atom. I ofyn am gopi gallwch naill 

ai ffonio 0303 123 1113 a gofyn am Hannah Cutler, neu anfon 

e-bost at Consultations@ico.gsi.gov.uk.  

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ar god ymarfer Diogelu 

Data a’r Wasg yr ICO, neu os yr hoffech gopi o’r cynnig 

ac/neu ddogfen ymgynghori ar ffurf amgen, ffoniwch 0303 

123 1113 a gofyn am Hannah Cutler. 

 

Hygyrchedd 

 

Mae gan yr ICO Bolisi Cyfieithiadau sy’n cwmpasu ei gyhoeddiadau. 

Dywed y polisi y bydd yr ICO, ar gais, yn trefnu i wybodaeth 

ysgrifenedig fod ar gael mewn Braille neu ar ffurf glywedol i 

ddefnyddwyr dall neu â nam ar eu golwg.  

 

Mae gan wefan yr ICO hefyd nodwedd Browsealoud sy’n darllen 

tudalennau’r we i bobl sy’n ei chael yn anodd darllen ar-lein. 

 

Nid ydym yn cyfieithu pob cyhoeddiad fel mater o arfer, ond 

byddwn yn ymateb i geisiadau unigol yn unol â’n Polisi 

Cyfieithiadau, sydd ar gael ar ein gwefan.  

 

mailto:Consultations@ico.gsi.gov.uk
mailto:Consultations@ico.gsi.gov.uk
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Datganiad preifatrwydd 

 

Wedi i’r ymgynghoriad ddod i ben, byddwn yn cyhoeddi papur yn 

crynhoi’r ymatebion. Gellir cyhoeddi neu ddatgelu gwybodaeth a 

ddarperir gennych mewn ymateb i’r ymgynghoriad hwn, yn 

cynnwys gwybodaeth bersonol, yn unol â Deddf Rhyddid 

Gwybodaeth 2000 a Deddf Diogelu Data 1998. Os ydych eisiau i’r 

wybodaeth a ddarparwch gael ei drin fel cyfrinachol, rhowch wybod 

i ni, ond cofiwch na allwn, dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, 

warantu cyfrinachedd. 
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 Adran 1: Eich barn: 
 

Byddwn yn ymgynghori’n gyhoeddus maes o law ar ddrafft o’r cod 

ei hun, ond byddem yn croesawu sylwadau ar hyn o bryd ynglŷn â 

chwmpas cyffredinol y cynnig. Yn ogystal ag unrhyw arsylwadau 

cyffredinol, rydym yn gwahodd barnau ar y cwestiynau penodol 

canlynol: 

 

1. A ydych chi’n cytuno y dylid cyhoeddi'r canllaw fel cod ymarfer 

dan adran 51 y Ddeddf Diogelu Data? 

 

 Ydw 

 Nac ydw 

Esboniwch pam:        

 

2. A yw’r ystod arfaethedig o gynnwys yn delio â’r materion 

priodol? Os na, beth sydd ar goll? 

 

 Ydi 

 Nac ydi 

Esboniwch pam:        
 

3. A yw’r strwythur arfaethedig ar gyfer y canllaw yn un defnyddiol? 

 

 Ydi 

 Nac ydi 

Esboniwch pam:       

 

4. A fyddai’n ddefnyddiol i gynnwys enghreifftiau gweithredol yn y 

cod? 

 

 Byddai 

 Na fyddai 

Awgrymwch pa weithredoedd eraill y gallem eu cymryd: 
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5. Rhowch unrhyw sylwadau pellach neu awgrymiadau ar ein 
cod ymarfer diogelu data a’r wasg yr ICO arfaethedig. 
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Adran 2: Amdanoch chi 
 
 

1. A ydych chi yn: 

 

Aelod o’r cyhoedd sydd wedi defnyddio ein gwasanaeth? 
/
 

Aelod o’r cyhoedd nad yw wedi defnyddio ein 

gwasanaeth? 
/
 

Cynrychiolydd o sefydliad sector cyhoeddus? 

Noder:       
/
 

Cynrychiolydd o sefydliad sector preifat? 
Noder:       

/
 

 

Cynrychiolydd o sefydliad cymunedol, gwirfoddol neu 

elusennol, neu gorff masnach? 
Noder:       

 
/
 

 

 

Cyflogai ICO? 
/
 

Arall? 

Noder:       

/
 

 

 

  
 

Diolch i chi am gwblhau’r ymgynghoriad hwn. 
Rydym yn gwerthfawrogi’ch mewnbwn 


