Hysbysiad Preifatrwydd Official Injury
Claim Limited ar gyfer Hawlwyr
1.

Cyflwyniad

Mae'r Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau Swyddogol wedi'i ddatblygu fel rhan o becyn o fesurau a
gyflwynwyd gan y Llywodraeth i ddiwygio'r ffordd y mae hawliadau am anafiadau personol gwerth isel
sy'n deillio o ddamweiniau traffig ar y ffyrdd yn cael eu prosesu.
Er mwyn darparu'r Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau Swyddogol, mae Official Injury Claim Limited
("ni", "ni" neu "ein") yn casglu data personol penodol amdanoch pan fyddwch yn cyflwyno'ch hawliad
am anaf personol drwy'r Gwasanaeth Hawlio Anafiadau Swyddogol. Rydym yn parchu'ch preifatrwydd
ac wedi ymrwymo i ddiogelu eich data personol.Ystyr data personol, neu wybodaeth bersonol, yw
unrhyw wybodaeth am unigolyn y gellir adnabod y person hwnnw trwyddi.
Mae'r hysbysiad hwn yn esbonio sut y byddwn yn prosesu'ch gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn
defnyddio'r Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau Swyddogol i gyflwyno hawliad ac yn rhoi gwybodaeth
ychwanegol i chi am eich hawliau preifatrwydd. Mae'n bwysig eich bod yn darllen yr Hysbysiad
Preifatrwydd hwn fel eich bod yn gwbl ymwybodol o sut a pham rydym yn defnyddio eich data
personol yng nghyd-destun y Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau Swyddogol.
Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd wedi'i gynllunio i fod mor glir a llawn gwybodaeth â phosibl, ond mae
croeso i chi roi gwybod i ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffyrdd rydym yn defnyddio eich
gwybodaeth bersonol. Efallai y byddwn yn diwygio'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd, a
byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw newidiadau perthnasol.

2.

Pwy sy'n bennaf gyfrifol am eich gwybodaeth bersonol?

Official Injury Claim Limited (rhif cwmni 11752037, a gofrestrwyd yn Lloegr) sy'n bennaf gyfrifol am y
wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch pan fyddwch yn defnyddio'r Gwasanaeth Hawliadau
Anafiadau Swyddogol. Felly, fe'n henwir yn 'rheolydd' o dan gyfraith diogelu data'r DU.
Lle rydych yn darparu gwybodaeth bersonol i'r GwasanaethHawliadau Anafiadau Swyddogol am
unigolion eraill (fel tystion), ni fydd rheolwr y data personol rydych chi'n eu darparu amdanyn nhw
hefyd. I'r graddau nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, dylech wneud eich gorau i ddod â'r polisi
hwn i sylw'r unigolyn, cyn rhoi ei ddata personol i ni.
Cyfeiriad ein swyddfa gofrestredig yw Linford Wood House, 6-12 Capital Drive, Milton Keynes MK14
6XT. Gallwch hefyd gysylltu â ni dros y ffôn ar 01908 830 001 neu drwy e-bost yn
customer.service@officialinjuryclaim.org.uk
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3.

Swyddog Diogelu Data

Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau Swyddogol | Manylion Cyswllt
Ein manylion llawn yw:
Enw llawn yr endid cyfreithiol: Official Injury Claim Limited
Enw neu deitl y Swyddog Diogelu Data: Swyddog Diogelu Data
Cyfeiriad e-bost: customer.service@officialinjuryclaim.org.uk
Cyfeiriad post: Linford Wood House, 6-12 Capital Drive, Milton Keynes MK14 6XT
Rhif ffôn: 01908 830 001

4. Sut mae eich data personol yn cael ei gasglu?
Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol gennych ac amdanoch drwy:
•

•

•

Rhyngweithiadau uniongyrchol.Pan fyddwch yn cyflwyno ac yn prosesu hawliad, er mwyn
creu cyfrif ar y Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau Swyddogol , rydych yn rhoi categorïau
penodol o wybodaeth bersonol i ni, gan gynnwys eich enw, manylion cyswllt a gwybodaeth
neu adroddiadau am yr anaf a ddioddefwyd gennych yn ystod y ddamwain berthnasol.
Os ydych wedi ymgysylltu â chynrychiolydd proffesiynol i gyflwyno hawliad ar eich rhan, drwy
eich cynrychiolydd proffesiynol. Bydd eich cynrychiolydd proffesiynol yn rhoi categorïau
penodol o'ch gwybodaeth bersonol i ni y mae'n ofynnol iddynt gyflwyno a phrosesu eich cais.
Bydd y rhain yn cynnwys eich enw, manylion cyswllt a gwybodaeth neu adroddiadau am yr
anaf a ddioddefwyd gennych yn ystod y ddamwain berthnasol.
Technolegau neu ryngweithiadau awtomataidd.Wrth i chi ryngweithio â'r wefan sy'n cynnal y
Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau Swyddogol , rydym yn casglu gwybodaeth yn awtomatig
am eich cyfarpar, gweithredoedd a phatrymau pori. Rydym yn casglu'r data personol hwn
drwy ddefnyddio cwcis, logiau gweinydd a thechnolegau tebyg eraill. Efallai y byddwn hefyd
yn derbyn data technegol (fel eich cyfeiriad IP a gwybodaeth am eich porwr) os byddwch yn
ymweld â gwefannau sy'n defnyddio ein cwcis. Gweler ein Polisi Cwcis am fanylion pellach.
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5. Sut rydym yn defnyddio'ch data personol ac am faint o amser rydym yn eu cadw.
Dim ond pan fydd y gyfraith yn caniatáu hynny a dim ond i'r graddau sy'n angenrheidiol er mwyn cyflawni'r diben y mae angen i ni eu casglu y byddwn yn
defnyddio'ch data personol. Isod rydym yn nodi'r dibenion hyn, y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni er mwyn gwneud hynny, acam faint o amser rydym yn
cadw eich gwybodaeth bersonol.
Y diben yr ydym yn
defnyddio eich data
personol ar ei gyfer
Cyflawni ein
rhwymedigaethau i chi o
dan yr Amodau Defnydd
ar gyfer y Gwasanaeth
Hawliadau Anafiadau
Swyddogol, yn fras i'ch
galluogi i greu a
defnyddio cyfrif ar y
Gwasanaeth Hawliadau
Anafiadau Swyddogol,
ac i gyflwyno'ch cais
drwy'r Gwasanaeth
Hawliadau Anafiadau
Swyddogol.
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Pa fath o ddata personol ydyn ni'n eu
defnyddio?
•
•
•
•
•

•
•
•

Enw
Dyddiad geni
Cyfeiriad e-bost
Rhif ffôn cyswllt
Cyfeiriad cartref cyfredol, a
chyfeiriadau cartrefi blaenorol
mewn achosion lle rydych
wedi bod yn eich cyfeiriad
presennol ers llai na thri mis
Rhif yswiriant gwladol
Statws
cyflogaeth/galwedigaeth
Rhif plât trwydded ar gyfer y
cerbyd yr oeddech ynddo ar
adeg y ddamwain
Unrhyw wybodaeth bersonol
sydd wedi'i chynnwys yn eich
ymateb i'r cwestiynau
diogelwch

Pa sail gyfreithlon ydyn ni'n dibynnu arni i
ddefnyddio eich data personol?

Am ba hyd ydyn ni'n cadw eich data
personol?

Rydym yn defnyddio eich data personol i gyflawni
ein rhwymedigaethau cytundebol i chi o dan yr
Amodau Defnydd Cyffredinol ar gyfer y
Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau Swyddogol, yn
fras i'ch galluogi i greu a defnyddio cyfrif ar y
Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau Swyddogol i
gyflwyno hawliadau. Ni allwn gyflawni ein
rhwymedigaethau contractiol os nad ydych yn
darparu'r data personol sydd eu hangen i greu
cyfrif ar y Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau
Swyddogol. Os nad ydych yn darparu'r data
personol sydd eu hangen, ni fyddwch yn gallu creu
cyfrif ar y Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau
Swyddogol na chyflwyno'ch cais drwyddo.

Byddwn yn cadw'r wybodaeth
bersonol a roddwch wrth
gyflwyno'ch cais drwy gydol eich
cais, ac am saith mlynedd o'r
dyddiad y caiff yr hawliad ei gau ar
ein system er mwyn amddiffyn
hawliadau cyfreithiol posibl yn y
dyfodol, ac ar ôl hynny caiff ei dileu.
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•

Er mwyn gwirio pwy
ydych chi pan fyddwch
chi'n creu hawliad ar y
Gwasanaeth Hawliadau
Anafiadau Swyddogol.

Cysylltu â chi os oes
unrhyw broblemau
gyda'ch cyfrif neu os
byddwch yn cysylltu â
Chanolfan Cymorth y
Porth ag ymholiadau
cyffredinol am y
gwasanaeth.
Rhannu eich
gwybodaeth gyda
thrydydd partïon fel y
digolledwyr sy'n
defnyddio'r Gwasanaeth
Hawliadau Anafiadau
Swyddogol (er mwyn eu
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Gwybodaeth feddygol
Rhywedd

•
•
•
•

Enw
Cyfeiriad
Dyddiad geni
Rhif yswiriant gwladol

•
•
•

Enw
Cyfeiriad e-bost
Rhif ffôn cyswllt

•
•
•
•

Enw
Cyfeiriad e-bost
Rhif ffôn cyswllt
Cyfeiriad cartref cyfredol, a
chyfeiriadau cartrefi blaenorol
mewn achosion lle rydych wedi
bod yn eich cyfeiriad presennol ers
llai na thri mis

Rydym yn defnyddio eich data personol sensitif yn
ôl yr angen i sefydlu, ymarfer neu amddiffyn
hawliad am anaf personol cyfreithiol a gyflwynir
drwy'r Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau
Swyddogol.
Rydym yn dibynnu ar ein buddiant dilys mewn atal
hawliadau twyllodrus rhag cael eu cyflwyno drwy'r
Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau Swyddogol, ac
wrth ddilysu eich hunaniaeth pan fyddwch yn creu
hawliad ar y Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau
Swyddogol.

Byddwn yn cadw'r wybodaeth
bersonol a ddarparwch am saith
mlynedd o'r dyddiad y bydd eich
cais wedi'i gau ar ein system, ac ar
ôl hynny caiff ei dileu.

Rydym yn dibynnu ar ein buddiannau cyfreithlon o
ran sicrhau bod eich cyfrif, a'r Gwasanaeth
Hawliadau Anafiadau Swyddogol, yn gweithredu
yn ôl y gofyn. Ein buddiant cyfreithlon yw
gweithrediad priodol y Gwasanaeth Hawliadau
Anafiadau Swyddogol.

Yn gyffredinol, dim ond tra
byddwch wedi'ch cofrestru ar ein
system y byddwn yn cadw eich
gwybodaeth bersonol, a hyd nes y
bydd yr hawliad wedi'i gau.

Rydym yn dibynnu ar ein buddiant dilys mewn
sicrhau bod y Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau
Swyddogol yn gweithredu fel y'i bwriadwyd ac yn
eich galluogi i ddefnyddio'r Gwasanaeth
Hawliadau Anafiadau Swyddogol i gyflwyno
hawliadau. Ein buddiant cyfreithlon yw

Byddwn yn cadw'r wybodaeth
bersonol a roddwch wrth
gyflwyno'ch cais am saith mlynedd
o'r dyddiad y bydd yr hawliad wedi'i
gau ar ein system, ac ar ôl hynny
caiff ei dileu.
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galluogi i asesu eich
hawliad), a chyda'n
darparwyr
gwasanaethau trydydd
parti (fel ein darparwr
gwasanaeth cwmwl).

Rhannu eich
gwybodaeth gydag
Arbenigwyr Meddygol
sy'n defnyddio'r
Gwasanaeth Hawliadau
Anafiadau Swyddogol
(i'w galluogi i gysylltu â
chi i drefnu archwiliad
meddygol a chwblhau
adroddiad meddygol fel
rhan o'ch cais).

•

•

•
•
•
•
•
•

Rhif plât trwydded ar gyfer y
cerbyd yr oeddech ynddo ar adeg y
ddamwain
Rhif polisi.
Gwybodaeth feddygol
Rhywedd

Enw
Dyddiad geni
Cyfeiriad cartref cyfredol
Rhif ffôn cyswllt
Cyfeiriad e-bost
Rhif yswiriant gwladol
Statws cyflogaeth/galwedigaeth

• Gwybodaeth feddygol
• Rhywedd

gweithrediad priodol y Gwasanaeth Hawliadau
Anafiadau Swyddogol.

Rydym yn defnyddio eich data personol sensitif yn
ôl yr angen i sefydlu, ymarfer neu amddiffyn
hawliad am anaf personol cyfreithiol a gyflwynir
drwy'r Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau
Swyddogol.
Rydym yn dibynnu ar ein buddiant dilys mewn
sicrhau bod y Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau
Swyddogol yn gweithredu fel y'i bwriadwyd ac yn
eich galluogi i ddefnyddio'r Gwasanaeth
Hawliadau Anafiadau Swyddogol i gyflwyno
hawliadau. Ein buddiant cyfreithlon yw
gweithrediad priodol y Gwasanaeth Hawliadau
Anafiadau Swyddogol.

Byddwn yn cadw'r wybodaeth
bersonol a roddwch wrth
gyflwyno'ch cais am saith mlynedd
o'r dyddiad y bydd yr hawliad wedi'i
gau ar ein system, ac ar ôl hynny
caiff ei dileu.

Rydym yn defnyddio eich data personol sensitif yn
ôl yr angen i sefydlu, ymarfer neu amddiffyn
hawliad am anaf personol cyfreithiol a gyflwynir
drwy'r Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau
Swyddogol.

Mewn rhai amgylchiadau gallwch ofyn i ni ddileu eich data: gweler "Hawl i ddileu" isod i gael rhagor o wybodaeth.
Mewn rhai amgylchiadau efallai y byddwn yn gwneud eich data personol yn ddienw (fel na all fod yn gysylltiedig â chi mwyach) at ddibenion ymchwil neu
ystadegol ac os felly gallwn ddefnyddio'r wybodaeth hon am gyfnod amhenodol heb roi rhybudd pellach i chi.
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6. Newid pwrpas
Byddwn ond yn defnyddio eich data personol at y dibenion y'i casglwyd ar eu gyfer, oni bai ein bod yn
ystyried yn rhesymol fod angen i ni eu defnyddio am reswm arall, a bod y rheswm hwnnw'n gydnaws
â'r diben gwreiddiol.
Os bydd angen i ni ddefnyddio eich data personol at ddiben nad yw'n gysylltiedig, byddwn yn rhoi
gwybod i chi ac yn esbonio'r sail gyfreithiol sy'n ein galluogi i wneud hynny. Fodd bynnag, efallai y
byddwn yn prosesu eich data personol heb eich gwybodaeth na'ch caniatâd lle mae hyn yn ofynnol
neu'n cael ei ganiatáu gan y gyfraith.

7. Partïon eraill a fydd yn gallu gweld eich data
Efallai y byddwn yn datgelu eich data personol i'r trydydd partïon canlynol yn y Deyrnas Unedig a
thramor:
•
•
•

•
•

•

cwmnïau eraill yn ein grŵp o gwmnïau, at ddibenion adrodd mewnol;
cwmnïau yswiriant a digolledwyr a fydd yn adolygu ac o bosibl yn talu allan o dan yr hawliad a
gyflwynwch;
trydydd partïon sy'n darparu gwasanaethau technegol i ni yng nghyd-destun y Gwasanaeth
Hawliadau Anafiadau Swyddogol sy'n ein galluogi i ddarparu'r Gwasanaeth Hawliadau
Anafiadau Swyddogol, gan gynnwys Okta, Pega, ac Experian;
darparwyr gwasanaethau eraill gan gynnwys cyflenwyr gwasanaethau, darparwyr
gwasanaethau gweinyddol ac, mewn rhai achosion, darparwyr gwasanaethau cyfieithu;
cyrff cyhoeddus eraill, gan gynnwys adrannau rheoleiddio a llywodraethol, asiantaethau a
chyrff cyhoeddus, lle mae'n ofynnol neu'n cael ein caniatáu gan y gyfraith i wneud hynny (gall
hyn gynnwys y Cyngor Meddygol Cyffredinol, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a Swyddfa'r
Comisiynydd Gwybodaeth); ac
ein cynghorwyr proffesiynol gan gynnwys archwilwyr.

Efallai y byddwn hefyd yn datgelu eich data personol i drydydd partïon y gallwn ddewis gwerthu,
trosglwyddo neu uno rhannau o'n busnes neu ein hasedau iddynt. Fel arall, efallai y byddwn yn ceisio
caffael busnesau eraill neu uno â hwy. Os bydd newid yn digwydd i'n busnes, yna gall ein perchnogion
newydd ddefnyddio eich data personol yn yr un modd ag a nodir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn.
Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob trydydd parti barchu diogelwch eich data personol a'u trin yn
unol â'r gyfraith.

8. Trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol dramor
Yn gyffredinol, ni fydd eich data personol yn cael eu trosglwyddo y tu allan i'r DU ac eithrio pan fo'r
trosglwyddiad yn angenrheidiol at ddibenion sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliau cyfreithiol, cael
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cyngor cyfreithiol, neu mewn cysylltiad ag unrhyw achos cyfreithiol, neu fel arall fel y caniateir yn ôl y
gyfraith.
Dim ond pan ganiateir i ni wneud hynny yn gyfreithiol y byddwn yn rhannu data personol ag eraill y tu
allan i'r DU, sef:
•
•

•

lle mae llywodraeth y DU wedi penderfynu bod gan y wlad berthnasol reolau diogelu digonol
mewn perthynas â diogelu data sydd ar waith ("penderfyniad digonolrwydd");
rydym wedi ymrwymo i'r "cymalau contractiol safonol" perthnasol gyda derbynnydd eich data
personol (mae'r rhain yn gyfres o rwymedigaethau ynghylch sut y caiff eich data eu diogelu
a'u defnyddio); neu
gallwn ddibynnu ar sail arall o dan y gyfraith fel bod yn rhaid i ni rannu'r data personol
oherwydd bod hyn yn angenrheidiol at ddibenion achos llys, ymchwiliad neu i ddiogelu ein
hawliau cyfreithiol.

9. Diogelwch data
Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i atal eich data personol rhag cael eu colli, eu
defnyddio, eu cyrchu, eu newid neu eu datgelu mewn ffordd ddamweiniol neu anawdurdodedig.
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod yr holl gamau rhesymol a phriodol wedi'u cymryd i ddiogelu eich
data personol sy'n cynnwys, lle y bo'n briodol, defnyddio mesurau amgryptio.
Rydym hefyd wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ddelio ag unrhyw achos tybiedig o dorri data
personol a byddwn yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol am doriad lle mae'n
ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny.

10. Your data protection rights
O dan rai amgylchiadau, mae gennych nifer o hawliau o dan ddeddfau diogelu data o ran y data
personol a ddefnyddiwn amdanoch. Disgrifir y rhain yn yr adrannau isod. I arfer unrhyw un o'ch
hawliau mewn perthynas â'r Gwasanaeth Hawliadau Anafiadau Swyddogol, cysylltwch â'r Swyddog
Diogelu Data:
drwy e-bost yn customer.service@officialinjuryclaim.org.uk
neu drwy'r post:
DSAR
Official Injury Claim Limited
Linford Wood House
6-12 Capital Drive
Milton Keynes
MK14 6XT
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Hawl mynediad at ddata personol - Mae gennych hawl i ofyn am gopi o'r data personol sydd gennym
amdanoch.
Yr hawl i gywiro - Os ydych chi'n credu bod y data personol sydd gennym amdanoch yn anghywir,
gallwch gysylltu â ni i ofyn i unrhyw ddata anghyflawn neu anghywir sydd gennym amdanoch gael eu
cywiro. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i ni wirio cywirdeb y wybodaeth newydd a roddwch i ni.
Gallwch newid manylion cyswllt anghywir ar eich cyfrif cofrestredig gyda ni ar unrhyw adeg drwy
fewngofnodi i'ch cyfrif yma.
Yr hawl i ddileu - Mae gennych hawl i ofyn am ddileu neu dynnu data personol sydd gennym
amdanoch lle nad oes rheswm da i ni barhau i'w prosesu. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni ddileu
neu dynnu eich data personol lle rydych wedi arfer eich hawl yn llwyddiannus i wrthwynebu i ni ddal
eich gwybodaeth, lle y gallem fod wedi prosesu eich gwybodaeth yn anghyfreithlon neu lle mae'n
ofynnol i ni ddileu eich data personol i gydymffurfio â'r gyfraith. Er y byddwn yn ystyried pob cais am
ddileu yn ôl ei deilyngdod, efallai na fyddwn bob amser yn gallu cydymffurfio â'ch cais i ddileu am
resymau cyfreithiol penodol a fydd yn cael eu hysbysu i chi, os yw'n berthnasol, ar yr adeg honno o'ch
cais.
Yr hawl i wrthwynebu prosesu - Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol lle
rydym yn eu defnyddio at ddibenion ein buddiannau cyfreithlon.Os cytunwn fod cyfiawnhad dros eich
gwrthwynebiad, byddwn yn rhoi'r gorau i ddefnyddio eich gwybodaeth at y dibenion hynny. Fel arall,
byddwn yn egluro pam mae angen i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth o hyd.
Yr hawl i gyfyngu ar brosesu eich data personol - Mae gennych hawl i ofyn i ni atal prosesu eich data
personol yn y sefyllfaoedd canlynol:
•
•
•
•

am y cyfnod y mae'n ei gymryd i ni gywiro unrhyw ddata anghywir amdanoch;
lle mae ein defnydd o'r data yn anghyfreithlon ond nad ydych am i ni eu dileu;
lle rydych am ein hatal rhag dileu eich data ar ddiwedd y cyfnod cadw os bydd ei angen
arnoch i sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliad cyfreithiol;
lle rydych wedi gwrthwynebu ein defnydd o'ch data, ond mae angen i ni wirio a oes gennym
ni (neu drydydd parti) sail ddilys dros eu defnyddio.

Yr hawl i ofyn am drosglwyddo eich data personol i chi neu i drydydd parti – Mae gennych hawl i ofyn
i ni drosglwyddo gwybodaeth benodol sydd gennym amdanoch i drydydd parti rydych wedi'i ddewis,
neu'n uniongyrchol i chi. Pan fydd eich cais yn ddilys, byddwn yn rhoi eich data personol i chi mewn
fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin, y gellir ei ddarllen gan beiriant.
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11. Yr hawl i gyflwyno cwyn
Os oes gennych unrhyw gŵynion am sut rydym yn trin eich data personol, cysylltwch â ni dros y ffôn
ar 01908 830 001, neu drwy e-bost yn customer.service@officialinjuryclaim.org.uk a byddwn yn
gwneud ein gorau i gynorthwyo.
Mae gennych hawl hefyd i wneud cwyn i'r awdurdod goruchwylio yn eich gwlad breswyl neu
gyflogaeth neu le'r tramgwydd honedig. Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ("ICO") yw awdurdod
goruchwylio'r DU ar gyfer materion diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd
Gwybodaeth:

dros y Ffôn:

0303 123 1113 neu 01625 545 745

neu'n ysgrifenedig at:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer
SK9 5AF

neu drwy eu gwefan:

https://ico.org.uk/
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