
Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Mae rhai o’n gweithgareddau prosesu angen gwahanol 
hysbysiadau preifatrwydd i gwmpasu’r gweithgareddau penodol. Darllenwch y wybodaeth isod 
ac, os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.  
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Ein Swyddog Diogelu Data yw Nia Roblin, Ysgrifennydd y Cwmni, a gallwch gysylltu â hi ar y 
manylion uchod.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol? 

Er mwyn cynnal y peilot yn Heol Trelái byddwn yn gosod offer monitro ynni, gyda’r nod o gasglu 
gwybodaeth mewn perthynas â defnydd ynni, cynhyrchu a dyddiad amgylcheddol, megis 
tymheredd. Mae’r tabl isod yn egluro hyn yn fanylach. 

Hysbyseb Preifatrwydd
Cynllun peilot defnydd 
ynni yn Heol Trelái

Categori gwybodaeth

Y galw am wresogi  
gofod a’r defnydd o ynni  

Galw am ddŵr poeth a 
defnydd o ynni

Defnydd o ynni 
trydanol trwy 
ddefnydd terfynol

Pam mae ei angen arnom?

Cwrdd â gofynion ariannu CIU Llywodraeth Cymru

Datblygu gwell dealltwriaeth o dechnolegau 
cynaliadwy newydd, yn unol â’n strategaeth 
gorfforaethol i leihau ôl troed carbon ein heiddo

Cwrdd â gofynion ariannu CIU Llywodraeth Cymru

Datblygu gwell dealltwriaeth o dechnolegau 
cynaliadwy newydd, yn unol â’n strategaeth 
gorfforaethol i leihau ôl troed carbon ein heiddo

Cwrdd â gofynion ariannu CIU Llywodraeth Cymru

Datblygu gwell dealltwriaeth o dechnolegau 
cynaliadwy newydd, yn unol â’n strategaeth 
gorfforaethol i leihau ôl troed carbon ein heiddo

Seiliau cyfreithiol

• Cytundebol 

• Llog Cyfreithlon

• Cytundebol 

• Llog Cyfreithlon

• Cytundebol 

• Llog Cyfreithlon
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Gyda phwy rydym yn rhannu eich data personol?

Er mwyn rheoli’r peilot hwn, rydym wedi ymgysylltu â’r Active Building Centre (ABC), sy’n 
darparu’r offer monitro, fel rhan o gytundeb IHPour gyda Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllid IHP. 
Felly, mae ABC yn gweithredu fel prosesydd i United Welsh. Bydd y data hwn yn cael ei ddadan-
soddi a’i wneud yn ddienw cyn ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Pa mor hir ydyn ni’n cadw’ch gwybodaeth?

Bydd data personol a gesglir yn ystod y peilot hwn yn cael ei gadw gan ABC am 12 mis, cyn cael 
ei ddinistrio’n ddiogel. Bydd adroddiadau dienw o’r peilot hwn yn cael eu defnyddio gan United 
Welsh a Llywodraeth Cymru i ganiatáu penderfyniadau gwybodus ynghylch y nodau carbon 
niwtral.  

Eich Hawliau Unigol

Mae gennych nifer o hawliau unigol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Mae gennych hawl i gael mynediad at y wybodaeth bersonol rydym yn ei phrosesu amdanoch. 
Os ydych yn credu bod y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n 
anghyflawn, mae gennych hawl i’w chywiro neu ei chwblhau.

Mae gennych hefyd yr hawl, o dan rai amgylchiadau, i rwystro prosesu eich data, gwrthwynebu 
rhai mathau o brosesu neu hyd yn oed ddileu eich data.

Mae rhagor o wybodaeth am yr holl hawliau isod ar gael ar ein gwefan neu drwy fynd i
www.ico.org.uk   
  
Storio eich data personol

Bydd ABC yn storio’r data hwn yn ddiogel, yn unol â’u cytundebau cytundebol ag United Welsh. 
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Hysbysiad Preifatrwydd ABC Polisi Preifatrwydd a 
Chwcis - Canolfan Adeiladu Actif.

Ddim yn hapus gydag unrhyw un o hyn?

Os nad ydych yn hapus ag unrhyw un o’r ffyrdd yr ydym yn trin eich data, dywedwch wrthym 
gan ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod.

Os ydych yn dal yn anfodlon gallwch gwyno i awdurdod goruchwylio’r DU dros ddiogelu 
data – Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy fynd i www.ico.org.uk/concerns neu drwy eu 
ffonio ar 0303 123 1113.

Data amgylcheddol gan 
gynnwys tymheredd 
gofod, lefelau CO2, a 
lleithder cymharol (RH)

Data amgylcheddol 
allanol (trwy orsafoedd 
tywydd ar y safle)
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Datblygu gwell dealltwriaeth o dechnolegau 
cynaliadwy newydd, yn unol â’n strategaeth
gorfforaethol i leihau ôl troed carbon ein heiddo
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