
 

Hysbysiad Preifatrwydd Coleg Merthyr Tudful 

1. Cyflwyniad 

Coleg Merthyr Tudful sy'n darparu'r rhaglen ddysgu rydych ar fin gwneud cais amdani. Mae cymryd 
rhan yn y rhaglen ddysgu hon yn dibynnu arnoch i lenwi ffurflen gais a darparu data personol. 

2. Pam mae angen eich data personol arnom? 

Mae'r Coleg Merthyr Tudful yn defnyddio gwybodaeth o'n rhyngweithio â chi a dysgwyr eraill yn 
ogystal â rhai trydydd partïon e.e. eich ysgolion uwchradd blaenorol, Gyrfa Cymru, i helpu i gyflawni 
ein nod o roi'r profiad dysgu gorau posibl i chi. Mae'r Coleg Merthyr Tudful yn parchu hawliau 
preifatrwydd ein holl ddysgwyr ac yn cydnabod pwysigrwydd diogelu'r wybodaeth a gesglir 
amdanoch. I'r perwyl hwn, rydym wedi sefydlu gweithdrefnau sy'n sicrhau bod eich data personol yn 
cael ei brosesu mewn modd cyfrifol, teg a thryloyw. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn rhoi gwybod i 
chi am y data rydym yn ei gasglu a sut; y dibenion yr ydym yn ei gasglu a'i ddefnyddio; eich hawliau 
a'ch opsiynau ynghylch ein defnydd o'ch data; sut y caiff eich data ei brosesu a gyda phwy y gellir ei 
rannu; ac am ba hyd yr ydym yn storio eich gwybodaeth ac ati. Darllenwch ef yn ofalus. 

DIFFINIADAU: 

Mae'r diffiniad o ddata personol yn golygu unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson naturiol 
adnabyddadwy neu adnabyddadwy. Mae person adnabyddadwy yn un y gellir ei adnabod, yn 
uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn enwedig drwy gyfeirio at ddynodwr fel enw, rhif adnabod, 
data lleoliad, dynod ar-lein neu i un neu fwy o ffactorau sy'n benodol i hunaniaeth gorfforol, 
ffisiolegol, genetig, meddyliol, economaidd, diwylliannol neu gymdeithasol y person naturiol hwnnw. 
Pan fyddwn yn defnyddio'r term 'prosesu,' rydym yn golygu unrhyw weithrediad neu set o 
weithrediadau a gyflawnir ar ddata personol neu ar setiau o ddata personol, boed hynny drwy 
ddulliau awtomataidd ai peidio, megis casglu, cofnodi, trefnu, strwythuro, storio, addasu neu newid, 
adalw, ymgynghori, defnyddio, datgelu drwy drosglwyddo, lledaenu neu fel arall sicrhau bod, aliniad 
neu gyfuniad, cyfyngiad, dileu neu ddinistrio ar gael. 

3. Pwy sy'n rheoli'r data? 

Coleg Merthyr Tudful fydd y rheolwr data ar gyfer y wybodaeth bersonol y mae'n ei derbyn. 
Cyfeiriad y Coleg yw: Coleg Merthyr Tudful Boulevard Merthyr Tudful CF48 1AR Bydd y Coleg 
Merthyr Tudful yn defnyddio'ch data i sicrhau bod y rhaglen (au) dysgu yr ydych yn gwneud cais 
amdanynt yn cael eu gweinyddu a'u monitro'n effeithiol. Os ydych yn gwneud cais o'r DU, gofynnir i 
chi hefyd ddarparu copi o'ch tystysgrifau cymhwyster a'ch geirdaon. Os ydych yn gwneud cais o'r tu 
allan i'r DU, gofynnir i chi hefyd ddarparu tystiolaeth ychwanegol fel pasbort a slip cyflog diweddar. 
Bydd copi o'r dystiolaeth hon yn cael ei gadw gan y coleg. 

4. Pa wybodaeth bersonol amdanoch chi sy'n cael ei chasglu a'i defnyddio gan Lywodraeth Cymru? 



Bydd rhywfaint o'r data a gesglir drwy'r broses ymgeisio yn ddata personol a/neu ddata categori 
arbennig fel y'u diffinnir yn y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol sy'n cynnwys: 

Data Personol 

· Rhif Adnabod dysgwr unigryw (a grëwyd gan y Coleg Merthyr Tudful) 

· Cyfenw 

· Rhagenw(au) 

· Cyfeiriad 

· Cod post 

· Rhif Ffôn 

· Rhif Ffôn Symudol 

· Cyfeiriad e-bost 

· Rhif Yswiriant Gwladol 

· Rhyw / Rhyw 

· Cyfenw yn 16 

· Dyddiad geni 

· Hunaniaeth genedlaethol 

· Yr ysgol ddiwethaf yr oeddech yn ei mynychu neu sy'n mynychu ar hyn o bryd 

· Y flwyddyn y gwnaethoch adael yr ysgol 

· Canlyniadau TGAU a ragwelir 

Yn ogystal, mae data amdanoch chi sy'n cael ei ddiffinio fel data categori arbennig. Mae darparu'r 
data hwn yn ddewisol a bydd yn cynnwys; 

· Ethnigrwydd 

· Angen Dysgu Ychwanegol 

· Math o anabledd 

· Cyflwr iechyd 



Bydd y data categori personol/arbennig hwn yn cael ei ddefnyddio ar draws yr holl ddysgu Ôl-16 o 
fewn Addysg Bellach, Dysgu Seiliedig ar Waith, Dysgu Oedolion yn y Gymuned a Chymraeg i 
Oedolion. 

5. Sut bydd eich data yn cael ei ddefnyddio gan Goleg Merthyr Tudful? 

Bydd y Coleg Merthyr Tudful yn defnyddio'ch data at y dibenion allweddol canlynol: 

· At ddibenion gweinyddu, er mwyn sicrhau bod y data a gasglwn amdanoch yn cael ei storio'n gywir, 
yn ddiogel ac i safon uchel o ansawdd 

· Gwirio eich hunaniaeth ac ymateb i unrhyw ymholiad y gallech ei godi ynghylch astudio gyda ni; i 
brosesu eich cais a rhoi'r gwasanaeth gorau posibl i chi. 

· Sicrhau bod eich proses ymgeisio a chofrestru i'r coleg mor effeithlon â phosibl; e.e. i roi gwybod i 
chi am statws eich cais, i roi gwybod i diwtoriaid cyrsiau am eich bwriad i astudio ar eu cwrs, i 
gysylltu â chi i drefnu cyfweliad dilynol, i ymateb i unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn â'ch 
trosglwyddo i'r coleg a hefyd i gofnodi unrhyw gymorth anghenion dysgu ychwanegol y gallai fod ei 
angen arnoch gennym ni. 

· Ein galluogi i gysylltu â chi i ddarparu gwybodaeth bwysig am eich cais, newyddion coleg, 
digwyddiadau allweddol ac ati. 

· Rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaethau, telerau, amodau a pholisïau 

· Helpu i wneud penderfyniadau ar gynllunio a recriwtio cyrsiau 

· Helpu'r coleg i ddyrannu a monitro cyllid ar gyfer dysgu ôl-16, gan gynnwys dysgu a ariennir ar y cyd 
gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop 

Rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar archwilwyr i wneud eu gwaith 

·Helpu i fonitro cydraddoldeb ac amrywiaeth dysgwyr sy'n gwneud cais am gyrsiau coleg 

· Wrth ddadansoddi ac ymchwilio, lle byddwn yn didoli drwy'r data i nodi patrymau ymgeisio a 
thueddiadau ar draws ein holl gyrsiau. 

· Galluogi'r coleg i fesur a chymharu ei berfformiad recriwtio a nodi marchnadoedd targed 

· Monitro eich dilyniant i addysg bellach neu uwch neu gyflogaeth 

· Darparu gwybodaeth am eich cyflawniadau yn ystod digwyddiadau recriwtio a phontio yn eich hen 
ysgol 

 

Cytundebau Rhannu Data 

Mae gan Goleg Merthyr Tudful gytundeb rhannu data ffurfiol pryd bynnag y byddwn yn rhannu eich 
data gyda thrydydd parti. Mae rhan o'r cytundeb yn golygu y bydd yn rhaid i'r trydydd parti lofnodi 
cytundeb cyfrinachedd mewn perthynas â'ch data i ddangos eu bod yn gweithredu gweithdrefnau 



diogelwch gwybodaeth boddhaol ac sy'n dinistrio eu copïau o'ch data pan nad oes ei angen mwyach. 
Dim ond am y rheswm y maent yn ymrwymo a dim byd arall y gallant ddefnyddio'ch data. Mae pob 
copi o drosglwyddiadau data wedi'u cofnodi a'u cofnodi. Ar hyn o bryd mae gan y Coleg Merthyr 
Tudful Gytundeb Datgelu Data ar waith gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a phedair 
Ysgol Uwchradd Merthyr Tudful – Afon Taf, Cyfarthfa, Esgob Hedley a Phenydre. 

Trefniadau Diogelwch ar gyfer eich data a gedwir gan y Coleg Merthyr Tudful 

Y data Mae Coleg Merthyr Tudful yn ei gasglu amdanoch yn cael ei storio mewn cronfa ddata ddiogel 
a reolir gan fynediad sy'n cael ei phrofi'n rheolaidd er diogelwch a chywirdeb Bydd eich data hefyd 
yn cael ei gysylltu at ddibenion adrodd â chofnodion addysgol eraill a gedwir gan eich ysgol 
uwchradd yn y gorffennol, Llywodraeth Cymru megis y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel 
Disgyblion, Cronfa Ddata Arholiadau Cymru ac Awdurdod Ystadegau Addysg Uwch, ac i gofnodion 
eraill a gedwir gan Lywodraeth y DU megis data cyflogaeth, fel y gall Llywodraeth Cymru gyfrifo 
mesurau cyrchfannau dysgwyr a hefyd deall effaith darpariaeth ôl-16 ar ganlyniad ehangach. Mae 
unrhyw ystadegau a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru yn ddienw, sy'n golygu na ellir adnabod 
dysgwyr unigol 

7. Eich hawliau a'ch dewisiadau 

O dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) mae gennych yr hawl i: · Gael mynediad at y data 
personol sydd gan Goleg Merthyr Tudful arnoch chi 

· Ei gwneud yn ofynnol i Goleg Merthyr Tudful gywiro anghywirdebau yn y data hwnnw 

· Gwrthwynebu prosesu ar sail eich sefyllfa benodol (mewn rhai amgylchiadau) · Cyfyngu ar brosesu 
(mewn rhai amgylchiadau) 

· Dileu eich data (mewn rhai amgylchiadau) 

· Cyflwyno cwyn gyda swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef y rheoleiddiwr annibynnol ar 
gyfer diogelu data 

 

 


