
 

 

 

 

DEDDF DIOGELU DATA 2018  

CAIS MYNEDIAD AT WYBODAETH 

 

Darllenwch y wybodaeth ganlynol yn ofalus cyn cwblhau'r cais 
 
Mae'r canllaw hwn ar gyfer defnyddio a chwblhau ceisiadau am wybodaeth a gedwir gan y Swyddfa 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.  
 
Os dymunwch ofyn am wybodaeth a ellir cael ei gadw gan Heddlu Gogledd Cymru rhaid i chi gysylltu â nhw 
drwy e-bostio dataprotectionenqs@nthwales.pnn.police.uk neu ffonio 01492 805125. 
 
Eich Hawliau Mynediad (i wybodaeth 'a gedwir yn lleol' – Mynediad at Destun) 
 
Yn amodol ar eithriadau penodol, mae gennych yr hawl i gael eich hysbysu os yw Swyddfa Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn cadw unrhyw wybodaeth amdanoch ("eich data personol"). Mae 
gennych hefyd hawl i gael copi o'r data personol hwnnw o fewn un mis calendr o gais cyfreithlon a phrawf 
adnabod. 
 
Os ydych yn dymuno gweithredu'r hawliau hynny, cwblhewch y ffurflen hon yn ofalus a dilynwch y 
cyfarwyddiadau o ran prawf adnabod. 
 
Mae'r Ddeddf Diogelu Data yn golygu y gall Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 
benderfynu peidio darparu data personol i chi mewn amgylchiadau penodol. Er enghraifft, ni wnawn roi 
data personol os teimlwn y bydd ei ryddhau i chi yn debygol o niweidio dibenion plismona. Gallwn beidio 
roi gwybodaeth i chi sy'n enwi unigolion eraill.    
 
Ffi 
 
Ni chewch eich codi am y cais hwn. Fodd bynnag os ydych angen copïau pellach o'r wybodaeth a 
ddarparwyd, gellir codi ffi weinyddol resymol arnoch.    
 
Dychwelyd y ffurflen hon 
 

Unwaith y cwblheir, anfonwch y ffurflen a deunydd adnabod priodol at:   
 

E-bost: OPCC@nthwales.pnn.police.uk (Dalier sylw ni fydd unrhyw e-bost a anfonwch atom yn ddiogel ar ei 
hynt) 
 

neu 
 

Post:   Swyddog Diogelu Data 
Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Pencadlys yr Heddlu  
Glan y Don  
Ffordd Abergele  
Bae Colwyn LL29 8AW 
 

Os bydd angen unrhyw gyngor neu arweiniad wrth gwblhau'r cais hwn, cysylltwch â ni ar 01492 805486.

mailto:dataprotectionenqs@nthwales.pnn.police.uk
mailto:OPCC@nthwales.pnn.police.uk


 

Ffurflen: SA1 

 

 

CAIS AM EICH DATA PERSONOL A GEDWIR GAN SWYDDFA COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD 
GOGLEDD CYMRU 

 

Adran 1. Gwybodaeth Bersonol  

Teitl (Mr, Mrs, Miss, Ms, Dr, Parch 
ayyb): 

 Cyfenw/Enw Teuluol: 
 

Enw(au) Cyntaf:  

Enw(au) Morwynol/Blaenorol:  Rhywedd:  

Dyddiad geni:  Man Geni:  

Cyfeiriad Presennol (yn cynnwys 
Cod Post): 

 

Rhif(au) ffôn: Llinell dir  Symudol:  

Cyfeiriad e-bost:  

Cyfeiriadau Blaenorol(1):  

Cyfeiriadau Blaenorol(2):  

 

Adran 2. Data Personol a Geisiwyd 

Er mwyn ein cynorthwyo i ddod o hyd i'r wybodaeth a ellir cael ei chadw amdanoch, rhowch gymaint o 
fanylion â phosibl am y wybodaeth angenrheidiol a manylwch yn union ba wybodaeth rydych yn gofyn 
amdani. Cynhwyswch y dyddiadau ac amseroedd sydd ar gael; ac unrhyw wybodaeth arall y gallwch ei 
gael a ellir ein cynorthwyo i ddod o hyd i'r wybodaeth a geisiwch. Dalier sylw y gall methiant i ddarparu 
manylion o'r fath arwain at eich cais yn cael ei wrthod a'i ddychwelyd atoch. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Adran 3. Cyflwyno dadleniad 

Dull Ymateb: E-bost  ☐ Post ☐ Casglu  ☐ 

Dalier sylw os gofynnir am ymateb ar e-bost, fe'i hanfonir at y cyfeiriad e-bost y gwnaethoch ei fanylu.  
Sicrhewch ei fod yn gywir. 
 
Er mwyn sicrhau diogelwch y wybodaeth sy'n amgaeedig, bydd gofyn i chi osod cyfrinair a ddilynir gan 
y wybodaeth mewn PDF wedi'i amgryptio. Bydd angen i chi gael Adobe Acrobat ar eich teclyn gan 
ddilyn y cyfarwyddiadau a geir yn yr e-bost.  

Cyfeiriad post arall: Os nad ydych 
eisiau i'r ohebiaeth gael ei hanfon 
at eich cyfeiriad presennol   

 
 
 
 
 

Casglu: Mi fedrwch gasglu’r 
ohebiaeth o Bencadlys yr Heddlu 
drwy wneud apwyntiad o flaen llaw 

 

 



 

Ffurflen: SA1 

Adran 4. Prawf Dogfennau Adnabod 

Er mwyn cynorthwyo i sefydlu pwy ydych, rhaid i'ch cais fod gydag o leiaf ddwy ffurf o adnabod 
swyddogol gwahanol. Rhyngddynt, dylent gyfuno eich enw, cyfeiriad, llofnod a dyddiad geni (e.e. 
Trwydded Yrru, Pasbort, Cerdyn Meddygol, Tystysgrif Geni/Mabwysiadu, Datganiad Banc, neu Fil 
Cyfleustodau). Peidiwch ag anfon y dogfennau gwreiddiol gan na allwn dderbyn cyfrifoldeb am eu 
storio diogel neu ddychweliad. 

 

Adran 5. Datganiad 

Mae'r wybodaeth rwyf wedi'i rhoi yn y cais hwn yn gywir a fi yw'r un y mae'r wybodaeth yn berthnasol 
iddo.  
 
Rhybudd: Gall un sy'n ffugio neu geisio ffugio bod yn rhywun arall fod yn euog o droseddau. 

Llofnod:  

Dyddiad:  

 

RHESTR WIRIO 

A ydych wedi llenwi'r holl adrannau angenrheidiol? ☐ 

A ydych wedi manylu'r union wybodaeth angenrheidiol? ☐ 

A ydych wedi amgáu’r copïau o ddogfennau adnabod? ☐ 

Manylion Cyswllt 

Unwaith y cwblheir, anfonwch y ffurflen a deunydd adnabod priodol at:   
 
E-bost: OPCC@nthwales.pnn.police.uk (Dalier sylw ni fydd unrhyw e-bost a anfonwch atom yn ddiogel ar 
ei hynt) 
 
neu 
 
Post:  Swyddog Diogelu Data 
           Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
           Pencadlys yr Heddlu  
           Glan y Don  

Ffordd Abergele  
Bae Colwyn LL29 8AW 

 
Os bydd angen unrhyw gyngor neu arweiniad wrth gwblhau'r cais hwn, cysylltwch â ni ar 01492 805486. 

mailto:OPCC@nthwales.pnn.police.uk


Form: SA1 

 
 
 
 

At Ddefnydd y Swyddfa'n Unig  
(Gwiriwch fod y ffurflen wedi'i chwblhau ac yn gymwys a'ch bod yn fodlon gyda phwy yw'r ymgeisydd) 

Dyddiad y derbyniwyd y cais  

Cais wedi'i Wirio ac yn Glir? Ydi / Nac ydi 

Wedi Gwirio Dogfennau Adnabod? Do / Naddo 

Dogfen adnabod 1  

Dogfen adnabod 2  

Dogfen(nau) adnabod wedi'u 
dychwelyd 

Do / Naddo 

Enw:  

Rhif Staff:  

Dyddiad y cwblhawyd y cais:  

Sylwadau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfnod cadw:  

 


