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Arolwg Prosiect Fframwaith Ymarfer Uwch Technegydd Fferylliaeth 

Hysbysiad Preifatrwydd 
 

1. Cyflwyniad 

 

Datblygwyd y Fframwaith Ymarfer Uwch Technegydd Fferylliaeth ar y cyd rhwng Addysg a 

Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Chymdeithas y Technegwyr Fferylliaeth yn y DU 

(CTFfDU/APTUK). Bwriad y fframwaith drafft yw rhoi eglurder ar y sgiliau a'r cymwyseddau sydd 

eu hangen ar gyfer rolau ymarfer uwch a rhai sy'n bodoli eisoes. Pwrpas yr arolwg hwn yw cael 

adborth ar y fframwaith drafft. Amlinellir eich hawliau mewn perthynas â chwblhau'r arolwg 

isod. 

 

2. Eich hawliau 

 

Mae'r daflen hon yn cynnwys eich hawliau i gael eich hysbysu o dan gyfraith newydd o'r enw 

Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (RhGDC/GDPR). Mae'n pwysleisio bod angen i AaGIC i 

sicrhau ein bod yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio'ch gwybodaeth yn ystod y broses arolwg 

hon. Y wybodaeth a roddwn i chi am ein defnydd o'ch gwybodaeth fydd: 

 

 Byr, hawdd ei ddarllen ac yn hawdd ei gyrraedd; 

 Ysgrifennwyd mewn iaith glir, glir; a 

 Am ddim. 

 

3. Pa gyfreithiau rydym ni'n eu defnyddio? 

 

Mae'r gyfraith yn pennu sut y gallwn ddefnyddio'ch gwybodaeth. Rhestrir isod y deddfau a 

ddilynwn sy'n caniatau i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth: 

 

 Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol 

 Bil Gwarchod Data y DU 

 Deddf Hawliau Dynol 

 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 

 Dyletswydd Hyder Cyfraith Gyffredin - Cyfrinachedd 

 Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 

 Deddf y Comisiwn Archwilio 

 Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 

 

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yw'r sefydliad sy'n gweinyddu'r prosesau sy'n cynnwys 

casglu data trwy eu harolygon eu hunain ac yn ddeiliad y wybodaeth a ddarparwyd gennych chi 

ar gyfer y broses hon. 

 

4. Pa fathau o wybodaeth a ddefnyddiwn ar gyfer y broses hon? 

 

I gwblhau'r arolwg hwn, ni fydd angen i chi ddatgelu unrhyw wybodaeth bersonol.. 
 

5. Beth yw pwrpas prosesu gwybodaeth? 

 

Bydd y data a gesglir yn yr arolwg hwn yn cael ei ddefnyddio i: 

 

 Hysbysu datblygiad y Fframwaith Ymarfer Uwch Technegydd Fferyllol 

 

6. Rhannu eich gwybodaeth 

 

Bydd data'r arolwg yn cael ei rannu gyda Chymdeithas Technegwyr Fferylliaeth y DU 

(CTFfDU/APTUK) sy'n noddi’r prosiect.   
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7. Diogelwch eich gwybodaeth 

 

Mae'r arolwg yn anhysbys, felly ni fydd AaGIC yn gallu adnabod chi neu adfer eich ymateb i'r 

arolwg. 

 

Mae AaGIC yn cymryd cyfrifoldeb i ofalu am yr holl wybodaeth, yn enwedig gwybodaeth 

bersonol yn ddifrifol iawn. Mae hyn, waeth a yw'n electronig neu ar ffurf papur. 

 

Ar gyfer prosesau sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol, rydym yn cyflogi rhywun sy'n gyfrifol am 

reoli gwybodaeth a'i gyfrinachedd i sicrhau: 

 

Mae pob gwybodaeth bersonol wedi'i ddiogelu; a 

 hysbysu'r rhai sy'n ymwneud â sut y bydd yn cael ei ddefnyddio. 

 

Mae'n ofynnol i'r holl staff ymgymryd â hyfforddiant yn rheolaidd. Mae angen hyfforddiant 

cynhwysfawr i helpu i ddiogelu'r wybodaeth a roddwyd, a ddefnyddir a phrosesu gan AaGIC. 

 

Mae'r hyfforddiant yn sicrhau bod yr holl staff sy'n gweithio yn AaGIC (gan gynnwys y GIG 

ehangach) yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau ynghylch trin gwybodaeth waeth beth fo'r adran y 

maen nhw'n gweithio ynddo. 

 

8. Caniatâd (cydsyniad) 

 

Bydd cwblhau'r arolwg yn gyfystyr â chydsyniad. 

 

Cadw'ch gwybodaeth 

 

Byddwn ond yn storio gwybodaeth cyhyd ag y bo angen, yn yr achos hwn, oes y prosiect. 

 

Mae cofnodion yn cael eu storio yn unol â Chod Ymarfer Rheoli Cofnodion ar gyfer amserlen 

gadw a gwaredu Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

 

Gwneud cwyn 

 

Os hoffech chi gwyno am unrhyw faterion rydych chi wedi'u profi ynglŷn â'ch gwybodaeth, yna 

cysylltwch â: 

 

Dafydd Bebb 

Ysgrifennydd y Bwrdd/Board Secretary  

Addysg a Gwella Iechyd Cymru/Health Education and Improvement Wales 

Ffôn/Tel: 079 7130 0537 

Ebost/email:dafydd.bebb@wales.nhs.uk   

 

Os ydych chi'n dal i fod yn anfodlon yn dilyn eich cwyn a bod hyn yn dal heb ei ddatrys, mae 

gennych yr hawl i wneud cwyn i'r: 

 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, 2il Lawr, Churchill House, 17 Churchill Way, Caerdydd, 

CF10 2HH. Ebost: wales@ico.gsi.gov.uk  Gwefan: www.ico.org.uk 

 

Gwybodaeth bellach 

 

Am ragor o wybodaeth am y daflen hon neu gwestiynau ar gynnwys y wybodaeth sydd i'w 

defnyddio ar gyfer yr arolwg, cysylltwch â: 

 

Swyddog Addysg 

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) / Health Education and Improvement Wales (HEIW) 

Ffôn: 01443 846321  e-bost: / email: Rebecca.chamberlain2@wales.nhs.uk  
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