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Ysgol Tremeirchion 

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth personol at ddibenion Olrhain 

Cysylltiadau ar gyfer COVID-19, pan fyddwch yn mynychu / ymweld â'n 

Hysgol 

Mae dyletswydd ar ysgolion yng Nghymru i ymateb yn briodol i gyngor Llywodraeth Cymru 

ynghylch Coronafeirws (COVID-19) ac i gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain ac Amddiffyn GIG 

Cymru i atal lledaeniad coronafeirws. 

Mae’n bosib y bydd gofyn i’r ysgol rannu data personol disgyblion, staff, rhieni / gofalwyr ac 

ymwelwyr â gwasanaeth Profi ac Olrhain GIG at ddibenion cysylltu ag unigolion a allai fod 

wedi bod mewn cysylltiad a rhywun sydd â Coronafeirws.  Darperir y gwasanaeth gan nifer o 

bartneriaid yn y sector cyhoeddus sy’n gweithio gyda’i gilydd, gan gynnwys Iechyd 

Cyhoeddus Cymru, Byrddau Iechyd Lleol, Awdurdodau Lleol, a Gwasanaeth Gwybodeg GIG 

Cymru.  Yn ddibynnol ar y math o gyswllt â'r gwasanaeth, gall unrhyw un or sefydliadau hyn 

broses’ch data. 

Gall y wybodaeth rydym yn ei rannu gynnwys: 

 Enw 

 Manylion cyswllt (cyfeiriad, rhif ffôn) 

 dyddiad ac amser eich presenoldeb / ymweliad 

Sut byddwn yn casglu gwybodaeth 
Mae’r wybodaweth yma yn cael ei gasglu ar gyfer defnydd gweithredol yr ysgol yn barod.  
Bydd gwybodaeth presenoldeb a gwybodaeth cyswllt yn cael ei gymryd o gofnodion ysgol 
gan gynnwys cofrestrau a systemau rheoli gwybodaeth.  Bydd gwybodaeth ymwelwyr yn 
cael ei gymryd o lyfr / system arwyddo i mewn. 
 

Sail cyfreithlon 
O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, y sai cyfreithlon y byddwn yn dibynnu arnyn i 
brosesu gwybdaeth i gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain ac Amddiffyn GIG Cymru yw’r 
canlynol: 



 

 

 mae prosesu yn angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg er budd y cyhoedd ac wrth 

arfer awdurdod swyddogol. 

Mae hyn hefyd i gefnogi canllawiau’r Rheoliadau Diogelu iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 

(Rhif 5) (Cymru) 2020. 

Gwybodaeth Pellach 
Am fwy o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio data personol ac hawliau unigolion ynglyn 
eu data, gwelwch ein hysbysiad preifatrwydd cyffredinol 
https://ysgoltremeirchion.cymru/hysbysiad-preifatrwydd-privacy-notice/ 
Os hoffech drafod unrhyw beth yn y hysbysiad preifatrwydd yma, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data 

Ysgolion: dataprotection@denbighshire.gov.uk 

https://ysgoltremeirchion.cymru/hysbysiad-preifatrwydd-privacy-notice/
mailto:dataprotection@denbighshire.gov.uk

