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Hysbysiad Preifatrwydd - Gwasanaeth Profi COVID-19 
 
Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu data personol at ddibenion cyflwyno gwasanaeth profi 
COVID-19. Yn unol â gofynion deddfwriaeth Diogelu Data, mae'r hysbysiad preifatrwydd 
hwn yn nodi sut caiff data personol ei brosesu er mwyn cyflwyno’r gwasanaeth hwn, gan 
gynnwys canllawiau a chymorth cysylltiedig.  

Rheolwr y Data 

Prifysgol Caerdydd fydd yn rheoli’r data personol a roddwch, felly mae'n gyfrifol yn gyfreithiol 
am brosesu eich data personol yn unol â deddfwriaeth diogelu data.  

Mae Prifysgol Caerdydd yn gofrestredig gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) fel 
Rheolwr Data er mwyn prosesu data personol Rhif cofrestru Z6549747. 

Manylion Cyswllt y Swyddog Diogelu Data  

Rhaid i'r Brifysgol gael swyddog diogelu data y gellir cysylltu â nhw os oes gennych chi 
unrhyw ymholiadau, pryderon neu gwynion am y ffordd y caiff eich data personol ei brosesu. 
Gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data Prifysgol Caerdydd drwy e-bostio 
InfoRequest@caerdydd.ac.uk    

Pa ddata personol fyddwn ni’n ei gasglu? 

Bydd angen y data personol canlynol ar Brifysgol Caerdydd er mwyn cyflawni’r gwasanaeth: 

- Enw; manylion cyswllt; cadarnhad o unrhyw symptomau coronafeirws presennol, 
profion positif yn ystod y 12 wythnos ddiwethaf. Mae'n bosibl y gofynnir am 
wybodaeth arall os ydych chi wedi gofyn am y prawf i baratoi ar gyfer teithio'n 
rhyngwladol. 

Sut caiff ei ddefnyddio a'i rannu? 

Caiff y data personol ei ddefnyddio i drefnu apwyntiadau; cynnal a phrosesu profion; rhoi 
canlyniadau i awdurdodau iechyd cyhoeddus; a rhoi gwybod i unigolion am ganlyniadau 
profion.  

Lle bo angen, bydd Prifysgol Caerdydd yn defnyddio'r data personol i roi arweiniad a 
chymorth ynglŷn â’r camau nesaf.  Felly, bydd data personol sy'n ymwneud â chanlyniadau 
positif mewn profion ar gael i'r timau hynny sydd eu hangen i roi canllawiau a chymorth o'r 
fath – er enghraifft, Lles Myfyrwyr.  

Pan fydd unigolion yn cael canlyniad prawf annilys, bydd gofyn iddynt gael prawf arall cyn 
gynted â phosibl.  

Pan fydd unigolion yn cael canlyniad prawf positif, bydd y neges gyda'r canlyniad yn eu 
cyfeirio at Gov.Wales i ddilyn y canllawiau diweddaraf gan gynnwys gofynion hunanynysu. 
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Bydd gofyn i unigolion hefyd ddiweddaru eu cofnod Prifysgol personol eu hunain ar SIMS / 
Core HR. 

Os bydd eich prawf yn dangos canlyniad positif, mae gan Brifysgol Caerdydd rwymedigaeth 
gyfreithiol i hysbysu'r awdurdodau iechyd cyhoeddus am hyn. Ar adeg ysgrifennu hwn, mae'r 
data personol y mae'n rhaid i ni ei adrodd yn cynnwys eich enw, rhyw, dyddiad geni, rhif 
GIG, cyfeiriad (cyfeiriad cartref a phreswylfa gyfredol os nad dyma eich cyfeiriad cartref) ac 
ethnigrwydd. Os yw'r prawf yn gysylltiedig â theithio mae'n bosibl y bydd gofyn i ni gynnwys 
manylion am hyn.  

Mae Prifysgol Caerdydd yn adrodd y data hwn i Public Health England, Iechyd Cyhoeddus 
Cymru a gwasanaethau Profi, Olrhain a Diogelu.  Diben yr adroddiadau hyn yw helpu i reoli'r 
pandemig yn y DU. Gan ei bod yn ddyletswydd gyfreithiol ar Brifysgol Caerdydd, nid oes 
angen caniatâd penodol gennych chi i rannu data ac felly os nad ydych am i'ch canlyniadau 
gael eu rhannu fel hyn, ni ddylech gael y prawf. 

Bydd Prifysgol Caerdydd yn defnyddio data personol sy'n ymwneud â chanlyniadau profion 
cadarnhaol a negyddol at ddibenion cynllunio a rhagweld, gan gynnwys nodi clystyrau o 
brofion cadarnhaol y gallai fod angen eu hystyried ymhellach. Lle bynnag y bo modd, bydd 
dynodwyr personol sydd wedi'u cynnwys yn y data (fel enwau) yn cael eu dileu cyn eu 
defnyddio.   

Fel rhan o'r ffurflen archebu, gofynnir i chi a ydych yn hapus iddynt gysylltu â chi ynglŷn â 
chyfleoedd ymchwil a wneir yn y dyfodol gan Brifysgol Caerdydd. Os cydsyniwch, byddwch 
yn gallu tynnu eich caniatâd yn ôl. Os cysylltir â chi ynghylch ymchwil yn y dyfodol, byddwch 
hefyd yn cael gwybodaeth bellach am yr ymchwil i'ch galluogi i wneud penderfyniad 
gwybodus.  

Beth yw’r sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol?  

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu data personol o dan un neu fwy o'r seiliau canlynol a 
nodir yng nghyfraith Diogelu Data: 

Sail Esboniad 
 

Tasg 
gyhoeddus 

Gall Prifysgol Caerdydd brosesu data personol pan mae angen gwneud hynny er 
mwyn cwblhau tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod 
swyddogol a freiniwyd ym Mhrifysgol Caerdydd. 
 

Buddiannau 
dilys 

Heblaw am gyflawni’r dasg gyhoeddus, bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu data 
personol oherwydd buddiannau dilys (sef sgrinio a monitro COVID-19).  Ni fydd y 
prosesu'n diystyru hawliau, rhyddid a buddiannau unigolion. 
 

Buddiannau 
hanfodol 

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu data personol pan mae angen gwneud hynny 
er mwyn diogelu buddiannau hanfodol unigolyn.  
 

Rhwymedigaeth 
gyfreithiol 

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu data personol er mwyn cydymffurfio â 
rhwymedigaethau cyfreithiol, megis y ddyletswydd statudol i hysbysu awdurdodau 
iechyd am ganlyniadau positif ar gyfer SARS-COV-2 fel achos hysbysadwy.  
 

Cydsyniad Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu data personol ar sail caniatâd unigolyn mewn 
sefyllfaoedd lle nad yw'r seiliau cyfreithlon uchod yn berthnasol. Dim ond pan fydd 
y Brifysgol wedi gofyn am ganiatâd y bydd y sail hon yn gymwys – er enghraifft, i 
gymryd rhan mewn ymchwil yn y dyfodol.  
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Pan ddefnyddir y sail hon, mae gan yr unigolyn yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl gan 
ddefnyddio'r manylion cyswllt ar yr hysbysiad hwn. Nid yw'r sail yn berthnasol i 
weithrediad gwasanaeth sgrinio COVID-19 o ddydd i ddydd. 
 

 
A yw data personol yn cael ei drosglwyddo y tu allan i'r Ardal Economaidd 
Ewropeaidd? 
Lle bynnag y bo modd, bydd eich data personol yn cael ei brosesu o fewn yr Ardal 
Economaidd Ewropeaidd, fel y caniateir gan y gyfraith. Mewn rhai amgylchiadau, efallai y 
bydd angen trosglwyddo eich data personol y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd – er 
enghraifft, os bydd cyflenwr TG penodol yn storio data personol y tu allan i'r Ardal 
Economaidd Ewropeaidd. Os bydd trosglwyddiad o'r fath y tu allan i'r Ardal Economaidd 
Ewropeaidd, bydd camau diogelu priodol (fel Cymalau Contract Safonol) yn cael eu rhoi ar 
waith a bydd y prosesu'n seiliedig ar gyfarwyddiadau dogfennol Prifysgol Caerdydd.  

Am ba hyd y bydd eich data personol yn cael ei gadw? 

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw eich data personol yn unol â'r cyfnodau cadw cyffredinol a 
nodir yn yr Amserlen Cadw Cofnodion data a gyhoeddwyd sydd i'w gweld yma. Bydd eich 
data personol yn cael ei gadw gan yr adrannau hynny ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n 
ymwneud â chyflwyno'r gwasanaeth hwn, gan gynnwys canllawiau a chymorth cysylltiedig, 
am gyfnod o amser a bennir gan y pandemig. 

Eich hawliau 

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych hawliau penodol fydd yn gysylltiedig â'r sail 
gyfreithiol a ddefnyddir gennym i brosesu eich data. I gael rhagor o wybodaeth gweler y 
canllawiau canlynol a gyhoeddwyd gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch arfer 
yr hawliau hyn drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt sydd ar yr hysbysiad hwn. Swyddfa'r 
Comisiynydd Gwybodaeth sy'n gyfrifol am reoleiddio diogelu data yn y DU. Rydym ni'n 
gobeithio y gallwn ddatrys eich cwestiynau, ymholiadau neu bryderon ond os ydych chi'n dal 
yn anfodlon gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. 


