
Atodiad 17 - Diogelu Data 

14.1 DBS - Y Wybodaeth a geir mewn Datgeliadau 

14.1.1 Trin  

Yn unol ag adran 124 Deddf yr Heddlu 1997, dim ond i'r rheini sydd â'r hawl i'w gweld yn sgil eu 

dyletswyddau y bydd y wybodaeth a geir mewn datgeliadau yn cael ei throsglwyddo. Mae hyn yn 

cynnwys y Llofnodwr Arweiniol a'r Adran Adnoddau Dynol neu'r Tîm Derbyn Myfyrwyr fel y bo'n 

briodol.  

14.1.2 Defnydd  

Dim ond ar gyfer y diben penodol y gwnaed cais amdani ar ei gyfer, ac y cafwyd cydsyniad llawn yr 

ymgeisydd ar ei gyfer, y bydd y wybodaeth a geir mewn datgeliad yn cael ei defnyddio. Yn ogystal, ni 

fydd manylion datgeliad DBS yn cael eu cadw ar ffeil aelod o staff nac yng nghofnod unrhyw fyfyriwr, 

a byddant wastad yn cael eu cadw ar wahân ac yn ddiogel, mewn cynwysyddion storio y gellir eu cloi 

ac na ellir eu symud, â'r mynediad iddynt wedi'i reoli'n gaeth ac wedi'i gyfyngu i'r sawl sydd â hawl i 

weld y wybodaeth yn rhan o'u dyletswyddau.  

14.1.3 Cadw  

Wedi i benderfyniad recriwtio gael ei wneud, ni chedwir y wybodaeth a geir mewn datgeliad am yn 

hwy nag sy'n gwbl angenrheidiol. Bydd hyn yn gyffredinol am gyfnod o hyd at chwe mis er mwyn 

caniatáu amser i ystyried a datrys unrhyw anghydfod neu gŵynion.  Os, dan amgylchiadau eithriadol, 

yr ystyrir bod angen cadw'r wybodaeth o'r datgeliad am yn hwy na chwe mis, mae'n bosibl y bydd y 

Brifysgol yn ymgynghori â'r DBS a bydd yn rhoi ystyriaeth lawn i'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu 

Data a hawliau dynol yr unigolyn cyn gwneud hynny.  Trwy gydol y cyfnod hwn, bydd yr amodau uchod 

ynghylch storio diogel a rheoli mynediad mewn grym.  

14.1.2 Gwaredu  

Wedi i'r cyfnod cadw ddod i ben, bydd y Brifysgol yn sicrhau bod unrhyw wybodaeth a geir mewn 

datgeliad yn cael ei dinistrio mewn modd diogel. Tra bydd y wybodaeth a geir mewn datgeliad yn aros 

i gael ei dinistrio, ni fydd yn cael ei chadw mewn unrhyw gynhwysydd anniogel.  Ni chaiff y wybodaeth 

a geir mewn datgeliad ei llungopïo ac ni fydd unrhyw ddelwedd arall o'r dogfennau yn cael ei chadw. 

Er gwaethaf yr uchod, mae'n bosibl y byddwn yn cadw cofnod o gynnwys y datgeliad, enw'r gwrthrych, 

y cyfeirnod unigryw a manylion y penderfyniad a wnaed o ran recriwtio.  

14.2 – Gwybodaeth ynghylch honiadau o gamdriniaeth neu esgeulustod 

14.1.1 Trin  

Yn unol â gofynion GDPR, dim ond â'r rheini sydd â'r hawl i'w gweld yn sgil eu dyletswyddau y bydd y 

wybodaeth ynghylch honiad(au) a wnaed dan y polisi hwn yn cael ei rhannu. Mae hyn yn cynnwys y 

Llofnodwr Arweiniol a'r Adran Adnoddau Dynol neu'r Tîm Derbyn Myfyrwyr fel y bo'n briodol.  

14.1.2 Defnydd  

Ni fydd manylion honiad(au) a'r ymchwiliad iddo/iddynt yn cael eu cadw ar ffeil aelod o staff nac yng 

nghofnod unrhyw fyfyriwr, a byddant wastad yn cael eu cadw ar wahân ac yn ddiogel, mewn 

cynwysyddion storio y gellir eu cloi ac na ellir eu symud, â'r mynediad iddynt wedi'i reoli'n gaeth ac 

wedi'i gyfyngu i'r sawl sydd â hawl i weld y wybodaeth yn rhan o'u dyletswyddau.  O safbwynt 

ymchwiliadau ynghylch staff, bydd y wybodaeth hon yn cael ei storio gan y Prif Swyddog Diogelu Staff 



yn yr Adran AD.  O safbwynt ymchwiliadau ynghylch myfyrwyr, bydd y wybodaeth yn cael ei storio gan 

y Prif Swyddog Diogelu Myfyrwyr yn yr Adran Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd.  

14.1.3 Cadw  

Ni chedwir gwybodaeth a gesglir yn rhan o ymchwiliad am yn hwy nag sy'n gwbl angenrheidiol. Ni fydd 

hyn yn gyffredinol yn hwy na hyd unrhyw rybudd neu gosb a bennir.   Os, dan amgylchiadau eithriadol, 

yr ystyrir bod angen cadw'r wybodaeth am yn hwy na'r cyfnod a nodir yn y llythyr penderfyniad i'r 

aelod o staff neu fyfyriwr, bydd y Brifysgol yn ymgynghori â Rheolwr Rheoli Gwybodaeth y Brifysgol ac 

yn rhoi ystyriaeth lawn i'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data a hawliau dynol yr unigolyn cyn 

penderfynu cadw'r wybodaeth am yn hwy. Trwy gydol y cyfnod hwn, bydd yr amodau uchod ynghylch 

storio diogel a rheoli mynediad mewn grym.  

14.2.4 Gwaredu  

Wedi i'r cyfnod cadw ddod i ben, bydd y Brifysgol yn sicrhau bod unrhyw wybodaeth mewn perthynas 

â'r honiad/ymchwiliad yn cael ei dinistrio mewn modd diogel. Tra bydd y wybodaeth yn aros i gael ei 

dinistrio, ni fydd yn cael ei chadw mewn unrhyw gynhwysydd anniogel.  Ni fydd y wybodaeth yn cael 

ei llungopïo ac ni fydd unrhyw ddelwedd arall o'r dogfennau yn cael ei chadw. Er gwaethaf yr uchod, 

mae'n bosibl y byddwn yn cadw cofnod o gynnwys y wybodaeth, enw'r gwrthrych, unrhyw gyfeirnod 

unigryw a manylion y penderfyniad a wnaed. 

14.3 Dogfennau yn ymwneud â honiadau am gontractwyr neu ymwelwyr 

Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chadw gan y Swyddog Adrodd Dynodedig, a hynny ar wahân i 

gofnodion eraill.  Bydd yr holl brosesau cysylltiedig a'r camau gweithredu dilynol hefyd yn cael eu 

dogfennu yn yr un ffeil.  Bydd y drefn o ran cadw a gwaredu yn unol â 14.2.3 a 14.2.4 uchod. 

 


