
YSGOL BODFEURIG 

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifri, felly fe'ch anogwn i ddarllen y polisi hwn yn ofalus 

gan ei fad yn cynnwys gwybodaeth bwysig ynghylch: 

• Pwy ydym ni

• Pa wybodaeth ydym yn casglu

• Sut a pham yr ydym yn casglu, yn storio ac yn rhannu gwybodaeth bersonol

• Eich hawliau yng nghyswllt eich gwybodaeth bersonol

• Sut i gysylltu a ni ac awdurdodau goruchwylio as oes gennych gwyn

Pwy ydym ni 

Mae Ysgol Bodfeurig ('ni') yn casglu, defnyddio ac yn gyfrifol am wybodaeth bersonol benodol 

amdanoch chi fel 'rheolydd data'. Wrth wneud hynny, cawn ein rheoleiddio gan y Rheoliadau 

Diogelu Data Cyffredinol sy'n weithredol ledled yr Undeb Ewropeaidd (yn cynnwys y Deyrnas 

Unedig) ac rydym yn gyfrifol fel 'rheolwr data' am y wybodaeth bersonol honno er dibenion y 

cyfreithiau hynny. 

Gwybodaeth bersonol am ddisgyblion yr ydym yn ei chasglu a'i defnyddio: 

• Gwybodaeth a chysylltiadau personal i adnabod disgyblion (enw, rhyw, dyddiad geni,

cyfeiriad, rhif unigryw disgyblion (UPN), cyfeiriad e-bost, manylion cyswllt mewn argyfwng)

• Nodweddion (ethnigrwydd, cenedligrwydd, iaith y cartref, cymhwysedd prydau ysgol am

ddim)

• Taliadau cinio a patrwm prydau y plentyn

• Gwybodaeth diogelu (gorchmynion llys, cyfranogiad personal ac adroddiadau y

gwasanaethau cymdeithasol ac amddiffyn plant, gwybodaeth gefndir berth nasal am y teulu)

• Anghenion addysgol arbennig (anghenion a safle yn cynnwys gwybodaeth 'Mwy abl a

thalentog')

• Presenoldeb (nifer y sesiynau a fynychwyd, nifer yr absenoldebau a rhesymau dros

absenoldeb)

• Meddygol a gweinyddiaeth (gwybodaeth am feddyg, alergeddau, meddyginiaeth a

gofynion dietegol)

• Asesiad a chyrhaeddiad (canlyniadau profion statudol ac anstatudol, hanes addysgol, lefelau

cyflawniad disgwyliedig, adroddiadau tymhorol a blynyddol)

• Gwybodaeth am ymddygiad (gwaharddiadau ac unrhyw ddarpariaethau sydd wedi'u rhoi yn

eu lie)

• Amserlen a'r dosbarthiadau a fynychir (yn cynnwys gwersi offerynnau cerdd)

• Lluniau (yn cynnwys delweddau teledu cylch cyfyng TCC)

• Caniatad ar gyfer teithiau ysgol a lluniau a gyhoeddir (yn cynnwys enw'r sawl a roddodd y

caniatad a'r dyddiad)

• Manylion y sawl y caniateir iddo / iddi gasglu disgybl o'r ysgol
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• Wrthwynebu i ddata personal gael ei brosesu sy'n debygol o achosi, neu sy'n achosi,

niwed neu ofid

• Atal unrhyw beth rhag cael ei brosesu er dibenion marchnata uniongyrchol

• Gwrthwynebu penderfyniadau a wneir drwy ddulliau awtomataidd

• Cywiro, Atal, dileu neu ddinistrio data personal anghywir mewn rhai amgylchiadau

• Hawlio iawndal am y niwed a achoswyd o ganlyniad i dorri rheoliadau Diogelu Data

Os oes gennych bryder ynglyn a'r modd yr ydym yn casglu neu'n defnyddio eich data personal, 

gofynnwn i chi godi eich pryder gyda ni i ddechrau. Fel arall, gallwch gysylltu a Swyddfa'r 

Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) drwy https://ico.org.uk/concerns 

Diweddaru'r hysbysiad preifatrwydd hwn 

Mae'n bosib y bydd angen i ni ddiweddaru'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn gyfnodol, telly, 

argymhellwn eich bod yn ailymweld a'r wybodaeth hon o bryd i'w gilydd. Diweddarwyd y fersiwn 

hwn ddiwethaf ar Hydref 2019 

Cyswllt 

Os hoffech drafod unrhyw beth yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn, cysylltwch ag un o'r isod: 
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