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Bydd yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae Practis Meddygol Ty Mostyn yn defnyddio’ch data 

personol mewn perthynas ag INRstar.  

 

 

 

 

Beth yw INRstar?  

INRstar yw enw’r feddalwedd rheoli gwrth-geulo rydym yn ei defnyddio mewn practisiau i sicrhau bod 

gwasanaethau gwrth-geulo yn ddiogel, yn effeithiol ac yn gost-effeithlon. Mae’r feddalwedd hon yn cael ei 

datblygu a’i chefnogi gan gwmni o’r enw LumiraDX Care Solutions Ltd ac mae’n cael ei lletya ar seilwaith 

rhwydwaith diogel TG y GIG. Rydym yn defnyddio INRstar i helpu i gefnogi ein cleifion gyda’u gofal gwrth-

geulo a hunangofal cysylltiedig i gleifion sydd yn cymryd warffarin a chyffuriau gwrth-geulo yn uniongyrchol 

drwy’r geg (DOACs/NOACs). Mae’r feddalwedd gynorthwyol yn cael ei defnyddio i helpu clinigwyr i 

benderfynu beth fyddai’r gofal gorau posibl i’r cleifion hynny sydd wrthi’n derbyn gofal gwrthgeulydd, ac i 

gadw cofnod o therapi a thriniaethau claf.  

LumiraDX Care Solutions Ltd yw ein prosesydd data o dan Ddeddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Diogelu 

Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU). Golyga hyn, fel practis, fod y cwmni hwn o dan gontract i brosesu data 

personol ar ein rhan, gyda’r sicrwydd priodol eu bod yn cwrdd, fel prosesydd data, â’r holl ofynion diogelu 

data.  

Ar 30 Gorffennaf 2021, symudodd LumiraDX Care Solutions Ltd leoliad presennol y feddalwedd INRstar i 

dechnoleg ‘Cwmwl yn Gyntaf’ newydd, yn Lloegr mewn canolfan ddata a gymeradwywyd gan Lywodraeth y 

DU. Mae symud y data a gedwir yn INRstar, a'r seilwaith TG sy'n cefnogi'r feddalwedd, i dechnoleg ‘Cwmwl 

yn Gyntaf’ yn cyd-fynd ag egwyddorion Pensaernïol y GIG.  Mae’r egwyddorion hyn yn helpu i ddiffinio 

arferion gorau ar ddefnyddio technoleg gwybodaeth i wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y 

DU.  Mae technoleg ‘Cwmwl yn Gyntaf’ yn cynnig gwell diogelwch, mwy o ddibynadwyedd, a gwell 

perfformiad system ar yr adegau prysuraf, ac mae'n galluogi LumiraDX Care Solutions Ltd i ddarparu 

gwasanaeth cadarn i'w clinigwyr a'u cleifion tra’n rhoi hyder bod y data sydd ganddynt yn parhau i fod yn 

ddiogel.   

Beth mae hyn yn ei olygu i chi fel claf?  

Nid yw’r system glinigol wedi newid, na’r ffordd y mae’r rhaglennu a’r codio yn gweithredu, ac felly ni ddylai 
defnyddio’r feddalwedd hon arwain at newid y ffordd y bydd cleifion yn cael eu rheoli, mewn unrhyw ffordd.  
Yn bwysig, ni fydd eich data yn cael eu haddasu yn ystod y mudo oni bai ei fod wedi'i awdurdodi gan eich tîm 
gofal ac yn unol â'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn unig y byddant yn cael eu prosesu.  

Pa wybodaeth ydym yn ei chasglu amdanoch drwy INRstar? 

At ddibenion darparu eich gofal a’ch triniaeth uniongyrchol drwy INRstar, rydym yn casglu’r wybodaeth 

bersonol ganlynol:  

 Eich enw  

Practis Meddygol Ty Mostyn yw’r rheolydd data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydym yn ei phrosesu.  

Mae’r practis wedi ymrwymo i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol ac i barchu eich preifatrwydd.  Mae 

gennym ddyletswydd gyfreithiol i esbonio sut rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch fel 

claf cofrestredig yn y practis. Pwrpas yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yw rhoi gwybodaeth i’n cleifion, 

sydd wedi derbyn gofal yn barod neu’n derbyn gofal gwrthgeulydd ar hyn o bryd, mewn perthynas â’r 

system INRstar a’r mudo i dechnoleg ‘Cwmwl yn Gyntaf’ newydd.  

https://marketing.lumiradx.com/acton/ct/43860/e-00e3-2106/Bct/l-tst/l-tst:7/ct2_0/1/lu?sid=TV2%3AZTC8Niso1
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 Dyddiad geni  

 Cyfeiriad  

 Oedran  

 Rhywedd  

 Rhif GIG 

 Gwybodaeth am eich triniaeth wrth-geulo: 

o Diagnosis 

o Cyffur gwrth-geulo 

o Hyd y therapi 

 Sylwadau a nodiadau a fewnbynnir gan y clinigwyr sy’n rheoli eich gofal a thriniaeth  

Sut mae'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu?   

Gellir casglu'r wybodaeth yr ydym yn ei chadw fel a ganlyn:  

 Rhyngweithiadau uniongyrchol â chi fel ein claf a mewnbwn uniongyrchol gan y clinigwr sy'n 

ymwneud â'ch gofal a'ch triniaeth uniongyrchol.  

 Gellir mewngludo gwybodaeth yn uniongyrchol o'n prif system glinigol i INRstar, gan gynnwys eich 

manylion demograffig, a gellir ffeilio gwybodaeth am eich triniaeth yn ôl o INRstar i'r brif system 

glinigol yn y practis.   

Sut ydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth yn INRstar?   

Rydym yn defnyddio INRstar i helpu i gefnogi ein cleifion gyda’u gofal gwrth-geulo a hunangofal cysylltiedig 

i gleifion sydd yn cymryd warffarin a chyffuriau gwrth-geulo yn uniongyrchol drwy’r geg (DOACs/NOACs).   

Rhannu eich gwybodaeth 

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol, yn amodol ar gytundeb ynghylch sut y caiff ei 

defnyddio, â’r sefydliadau canlynol ynghylch eich gofal:  

 Ysbytai gofal eilaidd (Ymddiriedolaethau GIG/Ymddiriedolaethau Sefydledig)  

 Byrddau Iechyd  

 Meddygon teulu eraill, megis y practisiau hynny sy’n gweithio o dan drefniant clwstwr 

 Darparwyr y tu allan i oriau arferol  

 Canolfannau diagnosteg neu driniaeth 

 Contractwyr annibynnol fel deintyddion, optegwyr neu fferyllwyr 

 Darparwyr sector preifat  

 Ymddiriedolaethau Ambiwlans 

 Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol 

 Iechyd a Gofal Digidol Cymru 

 Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru  

 Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg  

 Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 

 Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 Y Bartneriaeth Gwella Ansawdd Gofal Iechyd 

 Awdurdodau Lleol 

 Gwasanaethau Addysg 
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 Gwasanaethau Tân ac Achub 

 Yr Heddlu a Gwasanaethau Barnwrol 

 Darparwyr sector gwirfoddol  

Diogelwch eich manylion personol a mynediant atynt  

Fel practis, rydym yn gofalu ein bod yn sicrhau diogelwch eich gwybodaeth bersonol ac yn diogelu 
cyfrinachedd ein cleifion. Mae’r mesurau canlynol yn eu lle er mwyn diogelu eich gwybodaeth:  
 

 Dim ond drwy seilwaith rhwydwaith diogel TG y GIG y gellir cael mynediad i'r system.  

 Bydd pob defnyddiwr sy'n defnyddio'r system yn defnyddio ei gyfrif defnyddiwr ei hunan. Bydd 
ganddynt enw defnyddiwr a chyfrinair diogel.  

 Dim ond pan fydd ei angen ar gyfer eu rôl y rhoddir mynediad i ddefnyddwyr y system. Dylai lefel 
caniatâd y mynediad i’r system dibynnu a fod yn addas ar gyfer y rôl yn y practis.   

 Mae gan LumiraDX Care Solutions Ltd achrediad ISO:27001, sef y safon ryngwladol ar gyfer diogelwch 
gwybodaeth.   

 Mae mynediad i'ch gwybodaeth yn INRstar wedi'i gyfyngu i nifer gyfyngedig iawn o unigolion yn 
LumiraDX Care Solutions Ltd, ac mae hyn yn rhan o'u rôl i gefnogi a chynnal y system INRstar.   Mae 
pob unigolyn sydd â mynediad at ddata cleifion yn cael ei wirio gan y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd cyn ei fod yn cael mynediad i’r data a fe'i gwneir yn ymwybodol o'i gyfrifoldebau wrth drin 
a diogelu gwybodaeth bersonol.   

 Mae data personol a gedwir yn y system INRstar yn cael eu storio yn Lloegr mewn canolfan ddata a 
gymeradwywyd gan Lywodraeth y DU.  

Cadw a storio eich gwybodaeth yn INRstar  

Mae’n ofynnol arnom yn unol â chyfraith y DU i gadw’ch gwybodaeth a’ch data am gyfnod penodedig, y 

cyfeirir ato’n aml fel y cyfnod cadw.  Bydd y practis yn cadw’ch gwybodaeth yn unol â pholisi rheoli cofnodion 

y practis.  Mae'r data sy'n cael eu storio yn INRstar yn aros yn y DU ac fe’u cedwir gan ein prosesydd data yn 

unol â thelerau ein cytundeb cyfreithiol â LumiraDX Care Solutions Ltd.  Yn INRstar, cedwir cofnodion cleifion 

am 10 mlynedd ar ôl marwolaeth, ac fel practis, gallwn gyflwyno cais i ofyn i’r data gael eu dileu cyn hynny, 

os bydd angen.     

Proseswyr ac is-broseswyr data 

At ddibenion INRstar, LumiraDX Care Solutions Ltd yw ein prosesydd data yn unol â Deddf Diogelu Data 2018.  

Er mwyn helpu i ddarparu'r cymorth sydd ei hangen arnom, mae ein prosesydd data wedi’i gontractio gyda'r 

is-brosesydd canlynol i gefnogi'r cynhyrchion y maent yn eu darparu i bractisiau:   

 Mae seilwaith Amazon Web Services (AWS), Infrastructure as a Service (IaaS), yn cefnogi LumiraDX 

Care Solutions Ltd gyda'u technoleg ‘Cwmwl yn Gyntaf’ a'u lle storio ar gyfer y data yn y system 

INRstar.  

Sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth yn INRstar   

Mae'r sail gyfreithiol a ddefnyddir i brosesu'ch gwybodaeth bersonol, at ddibenion INRstar, yn ymwneud 

â'ch gofal a'ch triniaeth uniongyrchol.  Rydym yn dibynnu ar yr amod canlynol i brosesu'ch gwybodaeth yn 

gyfreithlon:   
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Erthygl 6(1)(e) – Mae prosesu yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a weithredir er budd y cyhoedd neu 

wrth arfer awdurdod swyddogol a ymddiriedir yn y rheolwr; 

At ddibenion INRstar, rydym hefyd yn prosesu gwybodaeth categori arbennig, er enghraifft data sy'n 

ymwneud â'ch iechyd, ac mae angen i ni fodloni amod ychwanegol yn GDPR y DU er mwyn prosesu'r 

wybodaeth hon.  Rydym yn dibynnu ar yr amod canlynol i brosesu'ch gwybodaeth yn gyfreithlon:    

Erthygl 9(2)(h) – Mae prosesu yn angenrheidiol at ddibenion meddygaeth ataliol neu alwedigaethol, ar gyfer 

asesu gallu’r gweithiwr i weithio, diagnosis meddygol, darparu iechyd neu ofal cymdeithasol neu driniaeth 

neu reoli systemau a gwasanaeth iechyd neu ofal cymdeithasol.  

Eich hawliau mewn perthynas ag INRstar   

Mae GDPR y DU yn cynnwys nifer o hawliau i unigolion.  Yn gyffredinol, rhaid i ni ymateb i geisiadau mewn 

perthynas â’r hawliau o fewn un mis, er bod rhai eithriadau i hyn. Mae argaeledd rhai o'r hawliau hyn yn 

dibynnu ar y sail gyfreithiol sy’n berthnasol ynghylch prosesu eich data personol.  Ar gyfer INRstar, rhestrir 

yr hawliau canlynol a disgrifir sut y maent yn berthnasol isod. 

Yr hawl i gael gwybod  

Mae eich hawl i gael gwybod wedi’i bodloni gan ddarpariaeth yr hysbysiad preifatrwydd hwn, yn ogystal â 

gwybodaeth debyg pan fyddwn yn cyfathrebu â chi’n uniongyrchol – ar y pwynt cyswllt. 

Yr hawl i gael mynediad 

Mae gennych yr hawl i gael copi o ddata personol rydym yn eu cadw amdanoch chi, yn ogystal â darnau eraill 

o wybodaeth a nodir yn GDPR y DU, er bod rhai eithriadau i’r hyn y mae’n ofynnol i ni ei ddatgelu. Sefyllfa 

lle na allwn ddarparu'r holl wybodaeth yw lle y byddai datgelu, ym marn gweithiwr iechyd proffesiynol 

priodol, yn debygol o achosi niwed difrifol i'ch iechyd corfforol neu feddyliol, neu iechyd corfforol neu 

feddyliol rhywun arall. 

Yr hawl i gywiro 

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw ddata anghywir sydd gennym amdanoch.  

Yr hawl i Gyfyngu ar Brosesu  

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gyfyngu prosesu data personol sydd gennym amdanoch. Gallwch ofyn i ni 

wneud hyn, er enghraifft, lle rydych yn dadlau pa mor gywir yw’r data. 

Yr hawl i wrthwynebu  

Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu data personol amdanoch ar seiliau yn ymwneud â’ch sefyllfa 

benodol. Nid yw’r hawl yn absoliwt, ac efallai y byddwn yn parhau i ddefnyddio’r data os gallwn ddangos 

seiliau cyfreithiol cadarn, oni bai bod eich gwrthwynebiad yn ymwneud â marchnata. 

Yr hawl i gwyno i’r Comisiynydd Gwybodaeth 

Mae gennych yr hawl i gwyno i’r Comisiynydd Gwybodaeth os nad ydych yn hapus ag unrhyw agwedd ar 

weithdrefnau prosesu data personol y practis, neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni’n cyfrifoldebau 

fel rheolydd data. Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: 
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Information Commissioner’s Office 

Wycliffe House 

Water Lane, 

Wilmslow, SK9 5AF 

Gwefan: www.ico.org.uk  

Ffôn: 0303 123 1113 

Manylion Cyswllt ein Swyddog Diogelu Data a Gwybodaeth Bellach  

Mae’n ofynnol i’r practis benodi Swyddog Diogelu Data.  Mae hon yn rôl hanfodol wrth hwyluso atebolrwydd 

y practis a chydymffurfiaeth â Deddfwriaeth Diogelu Data’r DU. 

Ein Swyddog Diogelu Data yw: 

Iechyd a Gofal Digidol Cymru,  

Llywodraethu Gwybodaeth, Gwasanaeth Cymorth y Swyddog Diogelu Data  

4ydd Llawr, Tŷ Glan-yr-Afon  

21 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen  

Caerdydd  

CF11 9AD  

E-bost: DHCWGMPDPO@wales.nhs.uk  

 

https://ico.org.uk/
mailto:DHCWGMPDPO@wales.nhs.uk

