
 

IAITH: y ganolfan cynllunio iaith 
 

Arolwg gweithredol Bro360 
 
Mae Cwmni Golwg Cyf. wedi comisiynu IAITH: y ganolfan cynllunio iaith i gynnal arolwg 
gweithredol i ystyried datblygu cyrhaeddiad eu prosiect Bro360. 
 
 
Cefndir 
 
Nodau’r prosiect yw: 
 

• darganfod a oes awydd i greu a chynnal gwefannau bro bywiog, cynaliadwy ar draws 
Ceredigion gyfan, a 

• chreu model masnachol cynaliadwy i wneud gwahaniaeth i ragor o gymunedau – o ran y 
Gymraeg, datblygu cymunedol a’r economi leol. 

 
At hynny, mae gofyn i’r ymgynghorydd astudio potensial tyfu’r prosiect ymhellach a pharatoi am 
ddatblygiadau technegol neu arall yn y maes. 
 
Fel rhan o'r arolwg, bydd IAITH yn casglu gwybodaeth gan arweinwyr cymunedol mewn pedair 

ardal darged – Dyffryn Aeron, Bro Siôn Cwilt, Llandysul ac Aberteifi; yn ogystal â gwahodd 

ymatebion gan aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb trwy gyfrwng holiadur ar-lein. 

 

Rheoli data 

IAITH yw rheolydd y data ar gyfer yr ymchwil hwn. Bydd IAITH yn casglu rhai manylion cyswllt 

(e.e. enw a chyfeiriad e-bost a rhif ffôn) drwy gyfrwng sgyrsiau ar y ffôn a’r holiadur ar-lein. 

Defnyddir y wybodaeth honno er mwyn (a) cysylltu ag unigolion i gynnal cyfweliad gyda nhw ar y 

ffôn, neu (b) i’w gwahodd i grwpiau ymchwil wyneb-yn-wyneb neu rithiol, neu (c) i gynnal sgwrs 

ddilynol gyda nhw ynghylch agweddau o’r prosiect.  

Mae eich cyfranogiad yn yr adolygiad  hwn yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch 

profiadau yn bwysig er mwyn helpu Cwmni Golwg Cyf. i lywio prosiect Bro360 i’r dyfodol. Bydd y 

wybodaeth a’r farn a gesglir yn ystod yr arolwg yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyflwynir 

i Gwmni Golwg Cyf.. Ni throsglwyddir eich manylion personol i sylw Cwmni Golwg Cyf. heb eich 

caniatâd.   

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yw: Kelly Davies yn IAITH: y ganolfan cynllunio iaith.  

Cyfeiriad e-bost: kelly.davies@iaith.cymru Rhif ffôn: 01239 711668. 
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HYSBYSIAD PREIFATRWYDD 
Pa ddata personol sydd gennym a ble rydym yn cael y wybodaeth hon? 

Caiff data personol ei ddiffinio dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) fel unrhyw 

wybodaeth sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei adnabod, yn uniongyrchol neu'n 

anuniongyrchol, drwy gyfeirio at ffactor adnabod. Caiff data categori arbennig fel grŵp ethnig 

neu gred grefyddol eu diogelu ymhellach o dan y gyfraith diogelu data. 

Cysylltwyd gyda chi i gymryd rhan yn yr ymchwil hwn gan eich bod yn arweinydd cymunedol yn 

un o bedair ardal darged y prosiect. Dim ond at ddibenion yr arolwg hwn y bydd IAITH yn 

defnyddio'ch cyfeiriad e-bost. 

Os bydd gennych ymholiad neu gŵyn mae croeso i chi gysylltu gyda’r swyddog a nodir uchod er 

mwyn i ni weithredu i ddiogelu eich data personol. 

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?  

Ein tasg gyhoeddus, hynny yw arfer ein amcanion corfforaethol i ymgymryd â phrosiectau 

ymchwil yw'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r wybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn. 

Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae arolygon fel hyn yn bwysig i IAITH er mwyn 

cyflawni arolygon ac ymchwiliadau ar ran ei gleientiaid. Gellid defnyddio'r wybodaeth a gesglir ar 

gyfer arolygon ac ymchwiliadau o’r math yn sail wybodaeth ar gyfer datblygu polisi a gweithredu 

i’r dyfodol. 

Pa mor ddiogel yw eich data personol? 

Mae'r wybodaeth bersonol a roddir i IAITH yn cael ei storio ar weinydd diogel bob amser. Dim 

ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cael mynediad at y 

data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd IAITH yn defnyddio'r data hyn. Mae gan IAITH nod 

ardystio Cyber Essentials.  

Mae gan IAITH weithdrefnau ar waith i fynd i'r afael ag achosion lle amheuir rhywun o dorri 

rheolau diogelu data. Os amheuir bod rheolau diogelu data wedi cael eu torri, bydd IAITH yn rhoi 

gwybod am hyn i’r cleient ac yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae'n 

ofynnol inni wneud hynny yn ôl y gyfraith. 

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy'r gwaith ymchwil hwn yn cael eu cadw mewn fformat dienw. Ni 

fyddant yn cynnwys eich manylion cyswllt, a bydd unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod 

person yn cael ei dileu. Bydd IAITH yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i lunio adroddiad a fydd 

yn cael ei gyflwyno i Gwmni Golwg Cyf.. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys gwybodaeth y 

gellid ei defnyddio i adnabod unrhyw unigolyn sydd wedi cymryd rhan. 

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich data personol? 

Bydd IAITH yn cadw eich manylion cyswllt am gyfnod y prosiect / contract (Hydref 2021 – 

Mawrth 2022), a bydd y data hwn yn cael ei ddileu gan IAITH 3 mis yn dilyn gorffen y contract, 

h.y. ym mis Mehefin  2022. 

Os ydych wedi cytuno i rannu eich manylion personol â Chwmni Golwg Cyf. yng nghwrs yr 

ymchwil bydd IAITH yn trosglwyddo’r wybodaeth honno (a’r data personol hynny yn unig) i sylw 

Cwmni Golwg Cyf.. 

Hawliau unigol 

O dan GDPR, mae’r hawliau canlynol gennych mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych 

chi'n ei darparu fel rhan o'r prosiect hwn. Mae gennych  hawl i: 

• gyrchu copi o'ch data eich hun; 

• i ni gywiro gwallau yn y data hwnnw; 



• gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau); 

• i'ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau); ac 

• os ydych chi'n anhapus â'r ffordd y mae IAITH yn defnyddio'ch data, mae 

gennych hawl i gwyno wrthym. Os hoffech wneud hyn, cysylltwch drwy anfon e-

bost i'r cyfeiriad hwn: kelly.davies@iaith.cymru 

• Os nad ydych yn fodlon gyda chanlyniad dilynol eich cwyn, gallwch wneud cais 

yn uniongyrchol i'r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Yn gyffredinol, ni 

all yr ICO wneud penderfyniad oni bai eich bod wedi disbyddu gweithdrefn 

gwynion IAITH Cyf.. Gellir cysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn: Wycliffe 

House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 or 0303 

123 1113. Gwefan: https://ico.org.uk/global/contact-us/   

Rhagor o wybodaeth 

Os oes gennych ragor o gwestiynau am sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon 

yn cael eu defnyddio gan IAITH neu os hoffech arfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad 

Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), cysylltwch â: 

Enw: Dr Buddug Hughes 

Cyfeiriad e-bost:  buddug.hughes@iaith.cymru  

Rhif ffôn: 07387 953066 
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