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Sail gyfreithlon: 
 
Erthygl 6(1)(e) ‘...yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a weithredir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol...’ 
 
Erthygl 9(2)(h) ‘...yn angenrheidiol at ddibenion meddygaeth ataliol neu alwedigaethol ar gyfer asesu gallu gweithio'r gweith iwr, diagnosis 
meddygol, darparu iechyd neu ofal cymdeithasol neu driniaeth neu reoli systemau a gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol. 
 

Disgrifiad Pwrpas y prosesu Derbynwyr 

Gweithio clwstwr – Mae'r practis yn gweithio fel 
rhan o Conwy west. Mae hyn yn golygu y 
byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i ddarparu 
gwasanaethau ar draws y boblogaeth i gefnogi 
gofal a thriniaeth. Bydd data'n cael eu rhannu 
rhwng meddygfeydd clwstwr ar gyfer darparu 
gofal, er enghraifft i ddarparu meddygon teulu 
llanw neu lle cynigir gwasanaeth megis 
ffisiotherapi.   

Darparu gwasanaethau iechyd neu ofal 
cymdeithasol uniongyrchol i gleifion unigol trwy 
grwpio meddygon teulu sy'n gweithio gyda 
gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol eraill i 
gynllunio a darparu gwasanaethau yn lleol. 

Meddygon teulu eraill o fewn y clwstwr, 
gwasanaeth gwirfoddol, rheoli 
meddyginiaethau, gwasanaethau rhwydwaith 
cymunedol – iechyd a gofal cymdeithasol 
integredig e.e. Nyrsio Ardal, a'r Tîm Iechyd 
Cyhoeddus Lleol. 

Dilysu Anfoneb – Os ydych wedi derbyn 
triniaeth yn y GIG, gellir rhannu eich 
gwybodaeth bersonol mewn amgylchedd 
diogel, er mwyn sicrhau bod y Bwrdd Iechyd 
cywir yn talu cost eich gofal a'ch triniaeth. 

Er mwyn sicrhau y codir y tâl am gost eich gofal 
a'ch triniaeth ar y Bwrdd Iechyd cywir. 

Bydd manylion y driniaeth a dderbynnir yn cael 
eu rhannu at ddibenion codi tâl gyda Byrddau 
Iechyd ac fel rhan o'r gofynion archwilio. 

Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) – Corff 
cenedlaethol yw DHCW, sydd â chyfrifoldebau 
cyfreithiol i gasglu gwybodaeth am y 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  
Cesglir data gan sefydliadau ledled GIG 
Cymru i adrodd ar berfformiad y GIG fel y gellir 
gwneud gwelliannau i wasanaethau. Mae 
rhagor o wybodaeth am wasanaethau DHCW 
a sut mae'n defnyddio data ar gael yn:  
https://dhcw.nhs.wales/  

Mae gan DHCW gyfrifoldeb cyfreithiol i gasglu 
gwybodaeth i adrodd i Wybodaeth GIG Cymru 
a Llywodraeth Cymru. 

GIG Cymru, Llywodraeth Cymru trwy ddata ac 
ystadegau anhysbys, Gofal Sylfaenol ar gyfer 
trafodaeth ar wella perfformiad i'r 
gwasanaethau a gynigir 

https://dhcw.nhs.wales/
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Cofrestru ar gyfer Gofal Iechyd y GIG – 
Bydd pawb sy'n derbyn gofal y GIG yn cael eu 
cofrestru ar gronfa ddata genedlaethol, sy'n 
cadw eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni a rhif 
GIG.  Ni chedwir unrhyw wybodaeth feddygol.  
Mae'r gronfa ddata hon yn cael ei chadw yng 
Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru sydd â'r 
cyfrifoldebau cyfreithiol i gasglu Data'r GIG 

Cronfa ddata genedlaethol ganolog o'r holl 
gleifion sy'n derbyn gofal y GIG yng Nghymru.  
Mae hwn yn cael ei gadw yn DHCW. Mae 
ganddo gyfrifoldeb cyfreithiol i gasglu'r data 
hyn. 

GIG Cymru – Rhennir gwybodaeth ddienw â 
Llywodraeth Cymru ar gyfer dadansoddiad 
ystadegol. 

Gofal Uniongyrchol – Bydd y practis yn rhannu 
eich gwybodaeth â gwasanaethau eraill er 
mwyn darparu gofal a thriniaeth uniongyrchol i 
chi, er enghraifft eich cyfeirio at driniaeth 
arbenigol mewn ysbyty  

Rhoi iechyd neu ofal cymdeithasol 
uniongyrchol i gleifion unigol trwy weithio gyda 
gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol eraill i 
gynllunio a darparu gwasanaethau arbenigol 
mewn ysbyty. 

Byrddau Iechyd, Gwasanaethau Gwirfoddol, 
Rheoli Meddyginiaethau, Gwasanaethau 
Rhwydwaith Cymunedol, timau Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Integredig e.e. Nyrsio Ardal, Tîm 
Iechyd y Cyhoedd Lleol. 

Gofal Uniongyrchol – rhannu eich presgripsiwn 
â’ch fferyllfa leol  
 

Am y gofyniad i gyflawni'ch cais am 
bresgripsiwn.  

Rhwng Meddyg Teulu a Fferylliaeth 

Cofnod Cryno Meddygon Teulu Cymru – Mae'r 
cofnod hwn yn darparu crynodeb o'r 
wybodaeth bwysig sydd wedi'i chynnwys yn 
eich cofnodion meddyg teulu gan gynnwys 
eich enw llawn, cyfeiriad a manylion cyswllt, 
ynghyd â meddyginiaeth gyfredol, 
meddyginiaeth flaenorol a ragnodwyd yn ystod 
y ddwy flynedd diwethaf, problemau cyfredol 
neu ddiagnosis, canlyniadau profion diweddar 
a gwybodaeth am alergedd neu adwaith 
niweidiol.  Gallwch “optio allan” o rannu eich 
gwybodaeth yn y cofnod byr.  Mae mwy o 
wybodaeth ar gael yma:  Cofnod Meddygon 
Teulu Cymru 

Caniatáu mynediad cyflym ac amserol i 
weithiwr gofal iechyd proffesiynol at yr 
wybodaeth glinigol fwyaf perthnasol a 
diweddar wrth ddarparu gofal a thriniaeth 
uniongyrchol i chi.  

Meddygon a nyrsys ysbytai sy'n ymwneud yn 
uniongyrchol â'ch gofal. 
Meddygon a Nyrsys sy'n darparu 
gwasanaethau y tu allan i oriau meddyg teulu 
Fferyllwyr ysbytai sy'n ymwneud yn 
uniongyrchol â'ch gofal. 

Gofal Uniongyrchol – a ddarperir y tu allan i 
oriau ac mewn adrannau damweiniau ac 
achosion brys  

Y tu allan i oriau ac efallai y bydd angen i staff 
damweiniau ac achosion brys gael mynediad 
i'ch cofnodion er mwyn darparu'r gofal a'r 
driniaeth fwyaf priodol i chi. 

Meddygon a nyrsys ysbytai mewn adrannau 
damweiniau ac achosion brys sy'n ymwneud 
yn uniongyrchol â'ch gofal. 
Meddygon a Nyrsys sy'n darparu 
gwasanaethau y tu allan i oriau meddyg teulu  

http://www.gprecord.wales.nhs.uk/home
http://www.gprecord.wales.nhs.uk/home
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Fferyllwyr ysbytai sy'n ymwneud yn 
uniongyrchol â'ch gofal. 
 

Rhaglenni Sgrinio Cenedlaethol – Bydd y 
practis yn rhannu data at ddibenion gwahodd 
cleifion i gymryd rhan mewn rhaglenni sgrinio 
cenedlaethol. Defnyddir y rhaglenni hyn i 
gynorthwyo i ganfod rhai cyflyrau meddygol a 
chlefydau yn gynnar. Ar hyn o bryd, mae sawl 
rhaglen ar waith gan gynnwys sgrinio’r 
coluddyn, sgrinio ymlediadau aortig, sgrinio’r 
fron, sgrinio diabetes, sgrinio serfigol, sgrinio 
cynenedigol, sgrinio clyw babanod newydd-
anedig a sgrinio smotyn gwaed newydd-
anedig. 
Mae'r gyfraith yn caniatáu i Practis Meddygol 
Ty Mostyn rannu gwybodaeth ag Iechyd 
Cyhoeddus Cymru i chi gael eich hysbysu i 
fynychu'r rhaglen sgrinio berthnasol.  
Mae mwy o wybodaeth ar gael yn Sgrionio am 
oes Cymru 

Rhennir gwybodaeth fel bod y cleifion â’r risg 
uchaf yn cael eu hadnabod a'u gwahodd i 
sgrinio lle gellir cynnig triniaeth. 
 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 
[http://www.publichealthwales.wales.nhs.uk/] 
 

 

  

https://phw.nhs.wales/
https://phw.nhs.wales/
https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/sgrinio/
https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/sgrinio/
http://www.publichealthwales.wales.nhs.uk/
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Sail gyfreithlon: 
 
Erthygl 6(1)(e) ‘...yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a weithredir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol...’ 
 
Erthygl 9(2)(h) ‘...yn angenrheidiol at ddibenion meddygaeth ataliol neu alwedigaethol ar gyfer asesu gallu gweithio'r gweithiwr, diagnosis 
meddygol, darparu iechyd neu ofal cymdeithasol neu driniaeth neu reoli systemau a gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol. 
 
a/neu 
 
Erthygl 9 (2) (i) '…yn angenrheidiol am resymau budd y cyhoedd ym maes iechyd y cyhoedd, megis amddiffyn rhag bygythiadau trawsffiniol 
difrifol i iechyd neu sicrhau safonau uchel o ran ansawdd a diogelwch gofal iechyd a chynhyrchion meddyginiaethol neu ddyfeisiau 
meddygol…' 
 

Disgrifiad Pwrpas y prosesu Derbynwyr 

Rheoli Meddyginiaethau – Gall y practis gynnal 
adolygiadau o feddyginiaethau a ragnodir i 
gleifion. 

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnal adolygiad o 
feddyginiaeth ar bresgripsiwn i sicrhau bod 
cleifion yn derbyn y triniaethau diweddaraf a 
mwyaf cost-effeithiol a phriodol 

Rheoli meddyginiaethau, fferyllfeydd, 
practisiau meddygon teulu, gwasanaethau 
rhwydwaith cymunedol – iechyd a gofal 
cymdeithasol integredig e.e. Nyrsio Ardal, a'r 
Tîm Iechyd Cyhoeddus Lleol. 

Archwiliad Clinigol – Mae Archwiliad Clinigol 
yn caniatáu adolygiad o ansawdd y gofal a 
ddarperir i gleifion. Dim ond ar gyfer 
sefydliadau sy'n gyfrifol am y Bartneriaeth 
Gwella Ansawdd Gofal Iechyd (HQIP) y bydd y 
practis yn rhannu gwybodaeth 

At ddibenion ymchwil feddygol ac adolygu 
ansawdd y gofal iechyd a ddarperir i gleifion 

At ddibenion archwilio clinigol cenedlaethol 
Bydd y data'n cael eu rhannu gyda'r 
Bartneriaeth Gwella Ansawdd Gofal Iechyd a 
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru 

Iechyd Cyhoeddus Cymru – Er mwyn atal 
clefydau heintus a chlefydau eraill rhag 
lledaenu, sy'n bygwth iechyd y boblogaeth, 
mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni 
rannu data. Os bydd digwyddiad, bydd yr 
wybodaeth angenrheidiol yn cael ei hadrodd i 
Iechyd Cyhoeddus Cymru.  
I gael rhagor o wybodaeth am Iechyd 
Cyhoeddus Cymru ac adrodd am afiechydon, 
gweler –  https://phw.nhs.wales/  

Rhoi iechyd neu ofal cymdeithasol 
uniongyrchol i gleifion unigol. 
 
Rhaid i wybodaeth gael ei rhannu yn ôl y 
gyfraith o dan ddeddfwriaeth iechyd 
cyhoeddus felly ni allwch wrthwynebu 
 

Staff Iechyd y Cyhoedd, Byrddau Iechyd ac 
Ysbytai, Llywodraeth Cymru a sefydliadau 
perthnasol eraill yn ôl yr angen 

https://www.hqip.org.uk/
https://www.hqip.org.uk/
https://www.hqip.org.uk/
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/956/home
https://phw.nhs.wales/
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Sail gyfreithlon: 
 
Erthygl 6(1)(e) ‘...yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a weithredir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol...’ 
 
Erthygl 9(2)(a) – ‘mae’r testun data wedi rhoi caniatâd penodol i...’ 

 
a/neu 

 
Erthygl 9(2)(j) – 'mae angen prosesu at... ddibenion ymchwil wyddonol neu hanesyddol neu ddibenion ystadegol yn unol ag Erthygl 89(1) yn 
seiliedig ar gyfraith yr Undeb neu'r Aelod-wladwriaethau a fydd yn gymesur â'r nod a ddilynir, gan barchu'r hanfod o'r hawl i ddiogelu data a 
darparu ar gyfer mesurau addas a phenodol i ddiogelu hawliau a buddiannau sylfaenol y testun data' 
 

Disgrifiad Pwrpas y prosesu Derbynwyr 

Ymchwil Feddygol – Mae ymchwil feddygol yn 
caniatáu i ymchwilwyr ddeall achosion 
afiechydon a chefnogaeth i ddatblygiad gofal a 
thriniaeth glinigol newydd a gwell.  Efallai y 
byddwn yn defnyddio gwybodaeth sydd 
gennym amdanoch chi mewn ymchwil. Dim 
ond lle mae cyfraith yn caniatáu neu gyda'ch 
caniatâd y bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu 
â sefydliadau megis Ymchwil Iechyd a Gofal 
Cymru. 

At ddibenion ymchwil feddygol ac adolygu 
ansawdd y gofal iechyd a ddarperir i gleifion 

At ddibenion ymchwil feddygol, bydd 
gwybodaeth yn cael ei rhannu â: 
 
Bydd data'n cael eu rhannu gydag Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru  

 

 

 

Sail gyfreithlon: 
 
Erthygl 6(1)(c) ‘…yn angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae’r rheolwr yn ddarostyngedig iddi’  
 
a/neu 
 
Erthygl 6(1)(d) ‘… Yn angenrheidiol er mwyn amddiffyn buddiannau hanfodol y testun data neu fod dynol arall’. 

https://www.healthandcareresearch.gov.wales/
https://www.healthandcareresearch.gov.wales/
https://www.healthandcareresearch.gov.wales/
https://www.healthandcareresearch.gov.wales/
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a/neu 
 
Erthygl 6(1)(e) ‘…yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a weithredir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol…’ 
 
Erthygl 9(2)(g) ‘…yn angenrheidiol am resymau buddiannau’r cyhoedd sylweddol.’ 
Deddf Diogelu Data 2018, S10 ac Atodlen 1 Paragraff 18 ‘Diogelu plant ac unigolion sydd mewn perygl’ 
  

Disgrifiad Pwrpas y prosesu Derbynwyr 

Diogelu – Efallai y bydd sefyllfaoedd prin lle 
mae angen i ni rannu gwybodaeth i amddiffyn 
pobl ag anghenion diogelu megis plant, staff 
neu hyd yn oed chi rhag niwed.  Nid oes angen 
cydsyniad i'r practis wneud hyn.   

Amddiffyn plant, staff neu oedolion agored i 
niwed rhag niwed. 

Efallai y bydd eich gwybodaeth yn cael ei 
rhannu gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol, 
yr Heddlu neu gyrff gorfodi’r gyfraith eraill lle 
mae'r gyfraith yn caniatáu. 
neu 
Mae’n rhaid rhannu eich gwybodaeth os yw llys 
yn gorchymyn i ni wneud. 
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Sail gyfreithlon: 
 
Erthygl 6 (1) (c) ‘…yn angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae’r rheolwr yn ddarostyngedig iddi’ 
 
Erthygl 9(2)(h) ‘...yn angenrheidiol at ddibenion meddygaeth ataliol neu alwedigaethol ar gyfer asesu gallu gweithio'r gweithiwr, diagnosis 
meddygol, darparu iechyd neu ofal cymdeithasol neu driniaeth neu reoli systemau a gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol. 
 
a/neu 
 
Erthygl 9(2)(j) – 'mae angen prosesu at... ddibenion ymchwil wyddonol neu hanesyddol neu ddibenion ystadegol yn unol ag Erthygl 89(1) yn 
seiliedig ar gyfraith yr Undeb neu'r Aelod-wladwriaethau a fydd yn gymesur â'r nod a ddilynir, gan barchu'r hanfod o'r hawl i ddiogelu data a 
darparu ar gyfer mesurau addas a phenodol i ddiogelu hawliau a buddiannau sylfaenol y testun data' 
 

Disgrifiad Pwrpas y prosesu Derbynwyr 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW) – Mae 
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn arolygiaeth 
annibynnol ac yn rheoleiddiwr gofal iechyd yng 
Nghymru. Mae’n rheoleiddio ac yn arolygu 
gwasanaethau'r GIG a darparwyr gofal iechyd 
annibynnol i sicrhau bod gofal diogel yn cael ei 
ddarparu ac i nodi meysydd i'w gwella. Mae'n 
orfodol ac yn ofyniad cyfreithiol i'r practis 
hysbysu Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru am 
unrhyw ddigwyddiadau difrifol a allai ddigwydd 
megis pan fydd diogelwch claf wedi'i roi mewn 
perygl.  
 

Gellir cael rhagor o wybodaeth yn: 
http://hiw.org.uk/?lang=en 

Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i 
wybodaeth gael ei rhannu ag Arolygiaeth Gofal 
Iechyd Cymru fel y gall gyflawni ei 
swyddogaethau rheoleiddio. Mae hyn yn 
golygu na allwch wrthwynebu.  
 

Staff Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn ôl y 
cyfarwyddyd. 

 

 

 

http://hiw.org.uk/?lang=en
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Sail gyfreithlon: 
 
Erthygl 6 (1) (c) ‘…yn angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae’r rheolwr yn ddarostyngedig iddi’ 
 
a/neu 
 
Erthygl 6(1)(e) ‘...yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a weithredir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol...’ 
 
Erthygl 9(f) – yn angenrheidiol ar gyfer sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol 
 
a/neu 
 
Erthygl 9(2)(g) ‘..angenrheidiol am resymau o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol  

 
 

Disgrifiad Pwrpas y prosesu Derbynwyr 

Cyngor / Hawliadau Cyfreithiol – Efallai y bydd 
sefyllfaoedd prin lle mae unigolion yn gwneud 
hawliadau yn erbyn y practis. Pan fydd hyn yn 
digwydd efallai y byddwn yn rhannu'r holl 
hawliadau a chofnodion/gwybodaeth feddygol 
berthnasol er mwyn galluogi'r practis i gael 
cyngor cyfreithiol, sefydlu ffeithiau'r achos ac 
amddiffyn achosion o'r fath.  

I gael cyngor cyfreithiol, neu at ddibenion 
sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliau cyfreithiol 
(gan gynnwys darpar achos cyfreithiol) 

Gellir rhannu eich gwybodaeth ag Undebau 
Amddiffyn Meddygol y Meddyg Teulu, 
cyfreithwyr neu gynrychiolwyr cyfreithiol a 
Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru 
sy'n gweithredu y Cynllun ar gyfer Indemniad 
practis Meddygol Cyffredinol (Cymru Gyfan).  
Mae Hysbysiad Preifatrwydd Tîm 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg ar gael yma. 
 

 

 

  

https://nwssp.nhs.wales/ourservices/legal-risk-services/privacy-notice/
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