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Our ref: ATISN 12053 
Date:  8/3/2018  
 
Annwyl                              , 
 
ATISN 12053 
 
Diolch i chi am eich cais am wybodaeth a ddaeth i law ar 8/02/2018. Roeddech yn gofyn am yr 
wybodaeth ganlynol: 
 

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, hoffwn wybod faint o achosion a gofnodwyd yn 
2017:  
 
1/ o staff yn camddefnyddio gwefannau cymdeithasol fel Facebook, Twitter etc, boed hynny 
yn y gweithle neu'r tu allan. Ym mhob achos, disgrifiwch beth oedd y camddefnydd, 
nodwch pa wefan a ddefnyddiwyd, a pha gamau a gymrwyd yn erbyn yr aelod o staff.  
 
Does dim adrodd o staff yn camddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn 2017.  
 
2/ o staff yn torri y Ddeddf Diogelu Data. Ym mhob achos hoffwn wybod ym mha ffordd y 
torrwyd y ddeddf, a pha gamau y cymrwyd wedi'r toriad. 

 
  

Disgrifiad  Torri adran 
Diogelu data 

Camau a gymerwyd 

E-bost cael eu hanfon heb 
ddefnyddio maes 'bcc'. 
Dim gwybodaeth sensitif a 
ddatgelir. 

Egwyddor 7 – 
rhannu cyfeiriadau 
e-bost heb ganiatâd 
(rhyddhau heb 
ganiatâd). 

Cafodd y cwyn yn erbyn y Ddeddf Diogelu 
Data eu hymchwilio a chymerodd camau 
anffurfiol 

Data personol a 
ddychwelwyd yn gais 
rhyddid gwybodaeth. 

Egwyddor 7-
(rhyddhau heb 
ganiatâd). 

Cafodd y cwyn yn erbyn y Ddeddf Diogelu 
Data eu hymchwilio a chymerodd camau 
anffurfiol 

Papurau wedi cael eu 
gadael mewn safle 
arolygu. 

Egwyddor 7-
(mesurau 
sefydliadol i 
ddiogelu rhag colli). 

Cafodd y cwyn yn erbyn y Ddeddf Diogelu 
Data eu hymchwilio a chymerodd camau 
anffurfiol 

file://///HBA63/../../../../../../../../../../www.wales.gov.uk


Roedd adroddiadau sy'n 
cynnwys data personol eu 
datgelu i 3ydd parti mewn 
camgymeriad. 

Egwyddor 7-
(rhyddhau heb 
ganiatâd). 

Gweithdrefnau tanberfformio wedi dechrau 

 

Roedd yr adroddiad 
anghywir wedi datgelu i'r 
3ydd parti. 

Egwyddor 7-
(rhyddhau heb 
ganiatâd). 

Cafodd y cwyn yn erbyn y Ddeddf Diogelu 
Data eu hymchwilio a chymerodd camau 
anffurfiol 

 
 
Os ydych yn anfodlon â'r modd y mae Llywodraeth Cymru wedi ymdrin â'ch cais, gallwch ofyn am 
adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad yr ateb hwn. Dylech anfon cais am 
adolygiad mewnol at Swyddog Rhyddid Gwybodaeth Llywodraeth Cymru drwy'r post i'r cyfeiriad 
canlynol:  
 
Yr Uned Hawl i Wybodaeth  
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays  
Caerdydd  
CF10 3NQ  
 
neu drwy e-bostio: FreedomOfInformationOfficer@cymru.gsi.gov.uk 
 
Cofiwch nodi'r cyfeirnod ATISN uchod.     
 
Mae gennych hawl hefyd i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch gysylltu â'r 
Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad canlynol:   
 
Information Commissioner’s Office  
Wycliffe House  
Water Lane  
Wilmslow  
Cheshire  
SK9 5AF. 
 
Fodd bynnag, dylech nodi nad yw'r Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i gŵyn nes ei fod wedi bod 
drwy ein proses adolygu mewnol ni.  
 
Yn gywir 
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