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PRACTIS MEDDYGOL TŶ MOSTYN  
HYSBYSIAD PREIFATRWYDD A PHROSESU TEG 

 

 

Eich Gwybodaeth, Eich Hawliau 

 
Mae bod yn dryloyw a darparu gwybodaeth hygyrch i gleifion ynghylch sut byddwn yn defnyddio'ch 
gwybodaeth bersonol yn elfen allweddol o'r Ddeddf Diogelu Data 2018 a'r Rheoliadau Diogelu Data 
Cyffredinol yr UE (GDPR).   

Mae'r hysbysiad canlynol yn eich atgoffa am eich hawliau o ran y ddeddfwriaeth uchod a sut bydd 
eich Practis Meddyg Teulu'n defnyddio'ch gwybodaeth ar gyfer pwrpasau cyfreithlon er mwyn 
cyflawni eich gofal a rheoli'r system GIG leol yn effeithiol.   

Mae'r rhybudd hwn yn adlewyrchu sut byddwn yn defnyddio gwybodaeth ar gyfer:  

 rheoli cofnodion claf; 

 cyfathrebu gofal clinigol, gofal cymdeithasol a gofal wedi'i gefnogi; 

 sicrhau bod ansawdd eich gofal a'r canlyniadau clinigol gorau'n cael eu cyflawni drwy 
archwilio clinigol ac adolygiad ôl-weithredol; 

 cymryd rhan mewn ymchwil gofal cymdeithasol ac iechyd; a 

 rheoli a chynllunio gwasanaethau clinigol i sicrhau bod gofal priodol bob amser ar waith  
 

Rheolydd data 

Practis Meddygol Tŷ Mostyn yw'r rheolydd data ar gyfer unrhyw ddata personol sydd gennym 
amdanoch chi. 

Swyddog Diogelu Data  

Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS), Llywodraethu Gwybodaeth, Gwasanaeth Cymorth 

Swyddogion Diogelu Data 

Cyfeiriad - Llawr 4, Tŷ Glan-yr-Afon, 21 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd CF11 9AD 

Cysylltwch drwy - nwisinformationgovernance@wales.nhs.uk  

 

Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu a'i defnyddio? 

Rhaid i'r holl ddata personol gael ei brosesu'n deg a chyfreithlon, boed yn cael ei dderbyn yn 
uniongyrchol gennych chi neu drydydd parti o ran eich gofal.   
 

Byddwn yn casglu'r mathau canlynol o wybodaeth gennych chi neu amdanoch chi gan drydydd 
parti (sefydliad sy'n darparu) sy'n gysylltiedig â darparu eich gofal:  

 Mae 'Data Personol' yn golygu unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud ag unigolyn y gellir 
ei adnabod yn uniongyrchol neu anuniongyrchol o'r data.   Mae hyn yn cynnwys, ond ddim yn 
gyfyngedig i enw, dyddiad geni, côd post llawn, cyfeiriad, perthynas agosaf, rhif GIG; 
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 'Chategori arbennig/data sensitif' megis hanes meddygol gan gynnwys manylion eich 
apwyntiadau a chysylltiad gyda chi, meddyginiaeth, apwyntiadau brys a derbyniadau, 
nodiadau clinigol, triniaethau, canlyniadau archwiliadau, trefniadau gofal cefnogol, statws 
gofal cymdeithasol, hil, tarddiad ethnig, geneteg a chyfeiriadedd rhywiol.  

 

Mae eich cofnodion gofal iechyd yn cynnwys gwybodaeth am eich iechyd ac unrhyw driniaeth neu 
ofal yr ydych wedi'i dderbyn yn flaenorol (e.e. gan ysbyty llym, Meddyg Teulu, darparwr gofal 
cymunedol, gofal iechyd meddwl, canolfan galw heibio, gwasanaethau cymdeithasol).  Gall y 
cofnodion hyn fod yn electronig, cofnod papur neu'n gyfuniad o'r ddau.   Rydym yn defnyddio 
cyfuniad o dechnolegau ac arferion gwaith i sicrhau ein bod yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel a 
chyfrinachol. 
 

Pam rydym yn casglu'r wybodaeth hon? 

 
 Rydym yn casglu'r wybodaeth hon i wella ansawdd gwasanaethau, lleihau anghydraddoldebau, 
cynnal ymchwil, adolygu perfformiad gwasanaethau a darparu addysg a hyfforddiant.  I wneud hyn, 
bydd angen i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â deddfwriaeth diogelu data cyfredol i: 

 

 Warchod eich buddiannau bywiol; 

 Dilyn ein buddiannau cyfreithlon fel darparwr gofal meddygol; yn enwedig os mai plentyn 
neu oedolyn agored i niwed yw'r unigolyn;  

 Perfformio tasgau er budd y cyhoedd; 

 Darparu meddygaeth ataliol, meddygaeth diagnostig, ymchwil feddygol; a 

 Rheoli'r system gofal iechyd a chymdeithasol a'r gwasanaethau.  
 

 
Sut caiff y wybodaeth ei chasglu? 

 
Caiff eich gwybodaeth ei chasglu un ai'n electronig gan ddefnyddio NHS Mail neu drosglwyddiad 
electronig diogel drwy gysylltiad rhwydwaith GIG wedi'i amgryptio.   Yn ogystal â hyn, anfonir 
gwybodaeth faterol i'ch practis.   Cedwir yr wybodaeth hon o fewn cofnodion cleifion electronig eich 
Meddyg Teulu neu o fewn eich cofnodion meddygol materol.  

 

 

Gyda phwy fyddwn ni'n rhannu eich gwybodaeth?  
 
Er mwyn cyflawni a chydlynu eich gofal iechyd a chymdeithasol, gallwn o bosibl rannu gwybodaeth 

gyda'r sefydliadau canlynol: 

 Practis Meddyg Teulu lleol er mwyn cyflawni gwasanaethau gofal cychwynnol estynedig 

 GIG (Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr)  

 Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau 

 Gwasanaethau Cymdeithasol Lleol a Gwasanaethau Gofal Cymuned 

 Sefydliadau Cefnogi Gwirfoddol a gomisiynwyd i ddarparu gwasanaethau gan Fwrdd Iechyd 

Betsi Cadwaladr  
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Dim ond os yw'n briodol ar gyfer darparu eich gofal y rhennir eich gwybodaeth neu i fodloni ein 

gweithrediad statudol a goblygiadau cyfreithiol.  

Ni chaiff eich gwybodaeth ei throsglwyddo y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd.  

 

Mae'n bosibl byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda'r sefydliadau uchod, mae'n bosibl byddwn 

hefyd yn derbyn gwybodaeth ganddynt i sicrhau bod eich cofnodion meddygol yn cael eu cadw'n 

gyfredol fel bod eich Meddyg Teulu'n gallu darparu gofal priodol.   

Yn ogystal, rydym yn derbyn data gan Iechyd Cyhoeddus Cymru megis ar gael brechiadau ffliw a nifer 

yr achosion o glefydau er mwyn ein cynorthwyo i wella “gofal y tu allan i'r ysbyty". 

 

Sut rydym yn cynnal cyfrinachedd eich cofnodion?  

Rydym yn ymroddedig i warchod eich preifatrwydd a dim ond pan gesglir gwybodaeth yn gyfreithiol byddwn 

yn ei defnyddio.  Mae gan bob aelod o staff sy'n gweithio i sefydliad y GIG oblygiadau cyfreithiol i gadw 

gwybodaeth amdanoch yn gyfrinachol.  Rydym yn cynnal ein dyletswydd o gyfrinachedd drwy ymgymryd â 

hyfforddiant ac ymwybyddiaeth flynyddol, sicrhau bod data personol yn cael ei gyfyngu i'r staff priodol a bod 

gwybodaeth ond yn cael ei rhannu gyda sefydliadau ac unigolion sydd â sail gyfreithlon ar gyfer mynediad.   

Ni chedwir gwybodaeth yn hirach na'r angen.     Byddwn yn dal eich gwybodaeth yn unol â:  

WHC (2000) 71: For The Record  and  WHC (99) 7: Cadw a Dinistrio Cofnodion Gwasanaethau Meddygol 
Cyffredinol Meddygon Teulu sy'n Ymwneud â Chleifion 
<http://www.wales.nhs.uk/sites3/docopen.cfm?orgid=950&id=189019>. 

Cydsynio a Gwrthwynebu 

Mae'r GDPR yn gosod safon uchel ar gyfer cydsynio.  Mae cydsynio'n golygu cynnig dewis go iawn a rheolaeth 

i bobl sut y defnyddir eu data.  Ni fydd Practis Meddygol Tŷ Mostyn yn ceisio eich caniatâd penodol bob tro y 

byddwn yn prosesu ac yn rhannu eich gwybodaeth pan fydd prosesu data yn cael ei wneud yn unol â'r 

hysbysiad hwn.  Bydd Practis Meddygol Tŷ Mostyn yn cysylltu â chi os yw'n ofynnol i ni rannu eich 

gwybodaeth at unrhyw bwrpas arall nad yw'n cael ei grybwyll yn yr hysbysiad hwn. Dogfennir eich cydsyniad 

yn eich cofnod claf electronig. 

Mae gennych hawl i dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg ar gyfer unrhyw enghraifft benodol o brosesu, ar 

yr amod mai cydsyniad yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer y prosesu.  Cysylltwch â Phractis Meddygol Tŷ Mostyn 

eich am wybodaeth bellach ac i godi eich gwrthwynebiad.   

 

Sgrinio Risgiau Iechyd/Haeniad Risg  

Mae Sgrinio Risg iechyd neu Haeniad Risg yn broses sy'n helpu eich Meddyg Teulu i benderfynu a ydych mewn 

perygl o dderbyniad heb ei drefnu neu ddirywiad iechyd.   Drwy ddefnyddio gwybodaeth ddewisol megis oed, 

rhyw, rhif GIG, diagnosis, cyflwr/cyflyrau tymor hir cyfredol, hanes meddygol, patrymau derbyniadau ysbyty, 

derbyniadau a chyfnod o fynediad at ofal cymunedol, bydd eich Meddyg Teulu’n gallu pwyso a mesur a ydych 

yn debygol o fod angen mwy o gefnogaeth a gofal o bryd i'w gilydd, neu a yw'r gwasanaethau cywir yn eu lle i 

gefnogi anghenion poblogaeth leol.   

Yn gryno, defnyddir Haeniad Risg yn y GIG i: 

 Helpu penderfynu a yw claf mewn mwy o risg o ddioddef o gyflwr penodol; 

 Rhwystro derbyniad brys; 

 Nodi a yw claf angen cymorth meddygol i rwystro cyflwr iechyd rhag gwaethygu; a/neu 
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 Adolygu a diwygio darpariaeth iechyd cyfredol a gwasanaethau gofal cymdeithasol. 

 

Bydd eich Meddyg Teulu yn defnyddio algorithmau neu gyfrifiadau cyfrifiadurol i nodi cleifion sydd fwyaf 

mewn perygl. 

Bydd eich Meddyg Teulu'n ymgymryd â phroses haeniad risg yn rheolaidd y tu allan i'ch apwyntiad.  

Ymgymerir â'r broses hon yn electronig a heb ymyriad gan bobl.  Adolygir yr adroddiad a geir o ganlyniad gan 

dîm amlddisgyblaethol o staff o fewn y Practis.   Byddwn yn cysylltu â chi os ydym yn adnabod mater a fydd 

yn effeithio ar eich gofal.  

Cytundeb Adran 251 yw pan fo'r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi rhoi caniatâd i 

ddata personol gael ei ddefnyddio at ddibenion haenu risg, gan gydnabod y byddai'n gorlwytho'r GIG i gynnal 

adolygiadau â llaw o'r holl gofrestrau cleifion a ddelir gan unigolyn darparwyr. 

Fel y nodir uchod, mae gennych hawl i wrthwynebu i'ch gwybodaeth gael ei defnyddio fel hyn.   Fodd bynnag, 

dylech fod yn ymwybodol gall eich gwrthwynebiad gael effaith negyddol ar eich darpariaeth gofal 

uniongyrchol amserol a rhagweithiol.  Cysylltwch â'n Rheolwr Practis i drafod sut mae cyfyngu datgelu eich 

data personol.   

Recordio Galwadau 

Nid ydym yn recordio galwadau i'r Practis ond mae gennym y cyfleuster i wneud hyn os yw aelod o 

staff yn teimlo fel bod angen cyfeirio'n ôl at eich galwad.  Esiampl o hyn yw os yw claf yn bod yn 

fygythiol dros y ffôn.  Byddwn yn gofyn am eich caniatâd cyn recordio ac ni fydd yn cael ei gadw am 

fwy na sydd angen (dim mwy na 14 niwrnod).   Bydd Rheolwr y Practis yn ymgymryd â monitro 

recordiadau galwadau.   Bydd unrhyw ail-chwarae recordiadau yn digwydd mewn lleoliad preifat. 

Mae gan gleifion y gallu i adael neges i ganslo eu hapwyntiad - cyn gynted ag y byddwn yn gwrando 

ar y neges, bydd y neges yn cael ei dileu.  

Rhannu Cofnodion Electronig Cleifion o fewn y GIG  

Mae cofnodion electronig cleifion yn gyffredin bellach.   Mae ein systemau electronig (megis SystmOne, EMIS, 

Vision, Egton ac Eclipse) yn caniatáu i ni rannu eich cofnodion gyda sefydliadau sy'n ymwneud â'ch gofal 

uniongyrchol, megis:  

 Meddygfeydd  

 Gwasanaethau cymunedol megis nyrsys ardal, gwasanaethau adsefydlu, teleiechyd a gwasanaethau y 

tu allan i ysbytai.  

 Gwasanaethau iechyd plant sy'n ymgymryd a thriniaethau a sgrinio iechyd arferol.   

 Sefydliadau gofal brys, uniedau mân anafiadau neu wasanaethau y tu allan i oriau 

 Ysbytai cymuned 

 Ysbytai gofal lliniarol 

 Cartrefi Gofal 

 Ymddiriedolaethau Iechyd Meddwl 

 Ysbytai  

 Sefydliadau gofal cymdeithasol 

 Fferyllfeydd 

 

Yn ogystal â hyn, mae GIG Cymru wedi gweithredu'r Cofnod Gofal Cryno sy'n cynnwys gwybodaeth, gan 

gynnwys meddyginiaethau rydych yn eu cymryd ac unrhyw adweithiau drwg i feddyginiaethau rydych wedi'u 

cael yn y gorffennol.  
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Yn y rhan fwyaf o achosion, yn enwedig i gleifion â chyflyrau cymhleth a threfniadau gofal, mae'r cofnod 

iechyd electronig a rennir â rhan hanfodol i ddarparu'r gofal gorau ac ymateb cydlynedig ,gan ystyried holl 

agweddau iechyd corfforol a meddyliol unigolion.   Nid yw llawer o gleifion yn gallu darparu cyfrif llawn o'u 

gofal, sy'n ddealladwy, neu efallai nad ydynt mewn sefyllfa i allu.   Mae'r cofnodion  a reolir felly'n golygu nad 

yw cleifion yn gorfod ailadrodd eu hanes meddygol ym mhob lleoliad gofal.   

Bydd eich cofnod yn cael ei osod yn awtomatig i'w rannu â'r sefydliadau a restrir uchod.  Fodd bynnag, mae 

gennych yr hawl i ofyn i'ch Meddyg Teulu i analluogi'r swyddogaeth neu gyfyngu mynediad i elfennau 

penodol o'ch cofnodion.   Bydd hyn yn golygu na fydd yr wybodaeth a gofnodwyd gan eich Meddyg Teulu ar 

gael mewn unrhyw leoliad gofal arall.   

Os ydych yn newid eich meddwl gallwch roi eich caniatâd ar unrhyw adeg.  

Eich Hawl i Gael Mynediad at eich Cofnodion  

Mae'r Ddeddf Gwarchod Data a'r Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol yn eich galluogi i ddarganfod pa 

wybodaeth a ddelir amdanoch, gan gynnwys gwybodaeth a ddelir o fewn eich cofnodion, boed yn electronig 

neu ar bapur.   Enw hyn yw "hawl mynediad y deiliad".  Os hoffech gael mynediad i ran neu'ch holl gofnodion, 

gellwch wneud cais yn ysgrifenedig i'r sefydliad rydych yn credu sy'n cadw'ch gwybodaeth.   Gall hyn fod yn 

Feddyg Teulu, neu ddarparwr sydd wedi darparu'ch triniaeth a'ch gofal.   Dylech fodd bynnag fod yn 

ymwybodol yr eithrir rhai manylion o fewn eich cofnodion iechyd, fodd bynnag bydd hyn er eich lles neu i 

warchod hunaniaeth trydydd parti.    Os hoffech gael mynediad at gofnod eich Meddyg Teulu, ysgrifennwch 

at:  

Rheolwr y Practis, Practis Meddygol Tŷ Mostyn, Mostyn Broadway, Llandudno, LL330 1YL 

Cwynion  

Os ydych chi'n teimlo nad yw Practis Meddygol Tŷ Mostyn wedi cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth gyfredol ar 

ddiogelu data, mynegwch eich pryderon trwy ysgrifennu at ein Rheolwr Practis: 

Practis Meddygol Tŷ Mostyn, Mostyn Broadway, Llandudno, LL30 1YL 

Os byddwch yn parhau i fod yn anfodlon gyda'n ymateb, gallwch hefyd gysylltu â'r Swyddfa Comisiynydd 

Gwybodaeth yn Wycliffe House, Water Lane, Wimslow, Sir Caer, SK9 5AF - Llinell Ymholiadau: 01625 545700 

neu ar lein yn www.ico.gov.uk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ico.gov.uk/
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