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Pwrpas yr adroddiad hwn 
 
Darparu dadansoddiad y Swyddog Diogelu Data Ysgolion o’r prif faterion 
Llywodraethiant Gwybodaeth (IG) ar gyfer y cyfnod Tachwedd 2021 i Ionawr 2023 i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, a chrynhoi blaenoriaethau presennol.  
 
Cyflwyniad 

Mae'r adroddiad hwn yn darparu datganiad y Swyddog Diogelu Data Ysgolion a 
throsolwg o gydymffurfiaeth ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig Môn â gofynion 
cyfreithiol wrth ymdrin â gwybodaeth ysgol, gan gynnwys cydymffurfiaeth â Rheoliad 
Diogelu Data Cyffredinol y Deyrnas Unedig (UK GDPR); Deddf Diogelu Data 2018 a 
chodau ymarfer perthnasol. 
 
Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi manylion camau a gymerwyd ers yr adroddiad 
diwethaf (Tachwedd 2021), ac yn rhoi manylion ynghylch cynnwys y Strategaeth 
Datblygu Diogelu Data Ysgolion 2021-2022 a beth sydd wedi ei gyflawni ganddo.   
 
Rhoddir manylion hefyd am yr hyn sydd wedi'i gynnwys yn Strategaeth Datblygu 
Diogelu Data Ysgolion 2022-2023. 
 
Datganiad y Swyddog Diogelu Data Ysgolion 

Ers yr adroddiad diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2021, mae cynnydd 

arwyddocaol wedi’i wneud i sicrhau bod gan ysgolion y polisïau a'r gweithdrefnau 

angenrheidiol ar waith i gydymffurfio â'r gofynion o dan ddeddfwriaeth diogelu data. 

Mae ysgolion wedi mabwysiadu'r mwyafrif o bolisïau’n ffurfiol ac maent yn y broses o 

fabwysiadu'r pecyn polisïau terfynol.  

 

Mae angen i ysgolion nawr sicrhau eu bod yn monitro a'u bod yn gallu dangos 

tystiolaeth o'u cydymffurfiaeth â'r holl bolisïau diogelu data. Bydd hyn yn cefnogi 

ysgolion i sicrhau eu bod yn cymryd camau angenrheidiol sy'n lleihau'r risgiau i 
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ddiogelu data ac yn cefnogi ysgolion i ddangos tystiolaeth o'u hatebolrwydd a'u 

cydymffurfiaeth. 

 

Mae'r arferion rheoli gwybodaeth dydd i ddydd yn yr ysgolion wedi parhau i wella. 

Mae mwy o staff ysgol wedi derbyn hyfforddiant diogelu data dros y flwyddyn 

ddiwethaf, ac mae hyn wedi cefnogi ysgolion i wella eu harferion. Mae mwy o 

lywodraethwyr ysgol hefyd wedi derbyn hyfforddiant neu wedi bod yn gynulleidfa i 

gyflwyniad diogelu data sydd hefyd wedi gwella eu dealltwriaeth o rwymedigaethau'r 

ysgol o dan ddeddfwriaeth diogelu data.  

 

Mae gwaith i’w wneud o hyd i sicrhau bod risgiau diogelu data’n cael eu rheoli'n 

effeithiol a bod cytundebau priodol ar waith gyda phroseswyr data. 

 

Mae ysgolion bellach yn dangos eu bod yn deall eu cyfrifoldebau a'u goblygiadau fel 

y rheolydd data a'r disgwyliadau cyfreithiol sy'n dod o ganlyniad. Mae ysgolion yn 

dangos bod ganddynt well dealltwriaeth o'u rhwymedigaethau diogelu data ac maent 

wedi bod yn rhoi mwy o flaenoriaeth i sicrhau bod camau'n cael eu cymryd i 

gydymffurfio â gofynion o dan ddeddfwriaeth diogelu data. 

 

Asesiad Sicrwydd Swyddog Diogelu Data 
Ysgolion (Ionawr 2023) 

Sicrwydd Rhesymol 
 

Mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud o ran mabwysiadu polisïau diogelu data 
allweddol, ac mae arferion wedi parhau i wella gyda staff a llywodraethwyr â gwell 
gwybodaeth am rwymedigaethau diogelu data drwy sesiynau hyfforddi a 
chyflwyniadau. Mae gwaith pellach i’w wneud i sicrhau bod pob ysgol ar yr un lefel 
o gydymffurfio, ac i barhau i sicrhau bod gan ysgolion yr holl Gytundebau Diogelu 
Data ac Asesiadau Effaith Diogelu Data gofynnol. 

 

Argymhellion 
 
Mae’r Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn gwneud yr argymhellion canlynol i’r 
Pwyllgor, bod: 
 

i. adroddiad y Swyddog Diogelu Data Ysgolion, gan gynnwys y datganiad, yn 
cael ei dderbyn. 
ii. bod y Pwyllgor yn ardystio camau nesaf arfaethedig y Swyddog Diogelu 
Data Ysgolion – y Cynllun Diogelu Data Ysgolion – er mwyn galluogi ysgolion 
i weithredu’n llawn yn unol â gofynion diogelu data.   
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1. Cyflwyniad 

Mae’r adroddiad hwn yn darparu datganiad y Swyddog Diogelu Data Ysgolion a 

throsolwg o gydymffurfiad ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig Ynys Môn, gyda 

gofynion cyfreithiol mewn ymdrin â gwybodaeth ysgol, gan gynnwys cydymffurfiad â 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y Deyrnas Unedig (UK GDPR); Deddf Diogelu 

Data 2018 a chodau ymarfer perthnasol.  

 

Mae’r adroddiad hefyd yn darparu manylion o weithredoedd a gymerwyd ers yr 

adroddiad diwethaf (Tachwedd 2021) ac yn darparu manylion ynglŷn â chynnwys y 

Strategaeth Datblygu Diogelu Data Ysgolion 2021-2022 a beth sydd wedi ei gyflawni 

o dan y strategaeth.   

 

Mae’r adroddiad hefyd yn darparu manylion o’r hyn a gynhwysir yn y Strategaeth 

Datblygu Diogelu Data Ysgolion 2022-2023.  

 

Y rhain yw’r 45 ysgol yn Ynys Môn sydd wedi arwyddo i fyny i dderbyn cefnogaeth 

ac arweiniad y Swyddog Diogelu Data Ysgolion drwy Gytundeb Lefel Gwasanaeth: 

 

Ysgolion Cynradd 

 

Ysgol Gynradd 
Amlwch 

Ysgol Esceifiog Ysgol Llanfairpwll Ysgol Penysarn 

Ysgol Beaumaris 
 

Ysgol Gymuned y 
Fali 

Ysgol Llanfawr Ysgol Rhoscolyn 

Ysgol Gynradd 
Bodedern 

Ysgol y Ffridd Ysgol Llanfechell Ysgol Rhosneigr 

Ysgol Bodffordd 
 

Ysgol Garreglefn Ysgol Llangoed Ysgol Rhosybol 

Ysgol y Borth 
 

Ysgol Goronwy 
Owen 

Ysgol Llannerch-y-
medd 

Ysgol Rhyd y Llan 

Ysgol Bryngwran 
 

Ysgol y Graig Ysgol Moelfre Ysgol Santes 
Dwynwen 

Ysgol Brynsiencyn 
 

Ysgol Henblas Ysgol Gymraeg 
Morswyn 

Ysgol Santes Fair 

Ysgol Cemaes 
 

Ysgol Kingsland Ysgol Parc y Bont Ysgol Talwrn 

Ysgol Corn Hir 
 

Ysgol 
Llanbedrgoch 

Ysgol 
Pencarnisiog 

Ysgol y Tywyn 

Ysgol Cybi 
 

Ysgol Llandegfan Ysgol Pentraeth  

 

Ysgolion Uwchradd 

Ysgol Uwchradd Bodedern 

Ysgol Uwchradd Caergybi 

Ysgol David Hughes 

Ysgol Gyfun Llangefni 

Ysgol Syr Thomas Jones  
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Ysgolion Arbennig 

Canolfan Addysg y Bont 

 

2. Casgliadau a Gweithredoedd a Nodwyd o Adroddiad Tachwedd 2021 

 

2.1. Casgliadau a Nodwyd o Adroddiad Tachwedd 2021 

Y canlynol oedd y casgliadau a adnabuwyd yn adroddiad Tachwedd 2021: 

 

• Oherwydd y pandemig Covid-19, nid yw ysgolion wedi gallu symud ymlaen â’r 

rhaglen diogelu data fel byddai’n digwydd yn arferol. Adnabuwyd llawer o 

flaenoriaethau a gweithredoedd yn yr adroddiad diwethaf, ond mae wedi bod 

yn anodd i ysgolion roi lefel uchel o flaenoriaeth i’r gwaith hwn oherwydd 

gorfod delio â’r pandemig. 

• Bydd amserlen y cynllun yn cael ei hadolygu, gan ystyried barn penaethiaid.  

• Mae cynnydd wedi’i wneud o ran mabwysiadu polisïau diogelu data allweddol 

a gydag uwchraddio systemau ac isadeiledd TGCh ysgolion drwy 

drosglwyddo i’r gwasanaethau cwmwl HWB.  

• Mae ymarferion rheoli gwybodaeth dydd i ddydd yn yr ysgolion dal yn 

dderbyniol, h.y. talu’r ffi cofrestru ICO.  

• Mae gwaith pellach i’w wneud o hyd ar sicrhau bod unrhyw bolisïau a 

dogfennau diogelu data allweddol wedi’u mabwysiadu a bod ysgolion yn 

monitro ac yn gallu tystiolaethu eu cydymffurfiad â’r polisïau hyn.  

• Mae gwaith pellach i’w wneud o hyd i sicrhau bod pob ysgol â phrosesau 

cadarn ar waith i ddelio â digwyddiadau diogelwch data a cheisiadau gan 

wrthrych y data.  

• Mae gwaith i’w wneud o hyd i sicrhau bod risgiau diogelu data’n cael eu 

rheoli’n effeithiol, a bod Asesiadau Effaith Diogelu Data’n cael eu cwblhau ar 

gyfer gweithgareddau prosesu risg uchel.  

• Mae angen cwblhau gwaith i sicrhau bod cytundebau diogelu data priodol ar 

waith gyda phroseswyr data. 

• Mae mwy i’w wneud o hyd o ran adnabod a darparu hyfforddiant penodol ar 

gyfer staff ysgolion, gan gynnwys y corff llywodraethol, i sicrhau bod pawb yn 

y strwythur ysgol yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau diogelu data. 

• Mae angen sicrhau bod gan ysgolion ROPA (gan gynnwys mapiau llif data) a 

Chofrestr Asedau Gwybodaeth ar waith sy’n cael eu cadw’n gyfredol.  

• Mae angen sicrhau bod gan ysgolion Hysbysiadau Preifatrwydd addas a 

chyfredol a’u bod yn cael eu rhannu ac ar gael i unigolion, a bod ffurflenni 

casglu data a ffurflenni caniatâd yn cynnwys crynodeb o’r Hysbysiad 

Preifatrwydd.  

• Mae’n rhaid cwblhau gwaith ynghylch y defnydd o ganiatâd, gan gynnwys 

adolygu’r ffurflenni presennol. 

• Mae’n rhaid cwblhau gwaith ynghylch mynediad at wybodaeth a gwaredu â 

hen ddogfennau mewn ysgolion.  

• Mae’n rhaid i’r Swyddog Diogelu Data Ysgolion ymgymryd ag ymweliad 

archwilio i bob ysgol i fonitro cydymffurfiad â goblygiadau diogelu data. 
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• Mae’r broses o gychwyn cael polisïau, prosesau ac ymarferion ar waith i 

gydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data wedi cychwyn yn yr ysgolion, ond 

mae dal mwy o waith i’w wneud i gael bob ysgol ar yr un lefel ac i sicrhau bod 

gan ysgolion yr holl ofynion sylfaenol ar waith i gydymffurfio â deddfwriaeth 

diogelu data.  

 

2.2. Gweithredoedd a Nodwyd o Adroddiad Tachwedd 2021 

Nododd y Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn 2021 pa ddarnau o waith oedd angen 

eu gwneud gydag ysgolion i sicrhau eu bod yn cydymffurfio’n llawn â deddfwriaeth 

diogelu data ac i gyflawni beth sy’n ddisgwyliedig ohonynt fel y rheolydd data, sy’n 

gyfrifol yn y pen draw am sicrhau eu bod yn prosesu data personol yn gyfreithlon.  

 

Cynhigiwyd y gweithredoedd canlynol fel y camau nesaf oedd angen eu cymryd i 

sicrhau bod pob ysgol yn gweithredu’n unol â gofynion. Mae cynnydd hyd yn hyn 

parthed y gweithredoedd i’w cymryd wedi eu nodi, yn ogystal ag unrhyw waith 

pellach sydd angen ei wneud.  

 

Cytunwyd y byddai’r Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn paratoi adroddiad diogelu 

data blynyddol wrth symud ymlaen. Cadarnhaodd Uwch Dîm Rheoli’r Gwasanaeth 

Dysgu y dylai adroddiadau gynnwys: 

 

• Y nifer o ddigwyddiadau diogelwch data yr adroddwyd 

• Nifer y ceisiadau gan wrthrych y data 

• Nifer y cwynion diogelu data 

• Pa bolisïau sydd wedi’u diweddaru/rhannu 

• Hyfforddiant sydd wedi ei gynnig yn ystod cwrs y flwyddyn, h.y., i bwy a phryd 

• Argymhellion (yn seiliedig ar wersi a ddysgwyd) i’w hystyried ar gyfer rhaglen 

datblygu’r flwyddyn nesaf.  

 

Mae’r uchod wedi’i gynnwys yn yr adroddiad.  

 

Allwedd Statws RAG 

 

 Ar drac i’w gwblhau’n llawn 

 Ychydig ar ei hôl hi o ran cynnydd, ond mae’r rhan fwyaf o dasgau’n 
cael eu cwblhau 

 Ar ei hôl hi o ran cynnydd, gydag ychydig o dasgau’n cael eu cwblhau 

 Dim cynnydd 
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Rhif Gweithredoedd o Adroddiad Tachwedd 2021 
 

Cynnydd hyd yn hyn yn erbyn 
gweithredoedd a adnabuwyd (hyd 
at Ionawr 2023) 

Gwaith pellach i’w wneud  

1 Gwaith pellach angen ei wneud ar sicrhau bod 
unrhyw bolisïau a dogfennau diogelu data wedi’u 
mabwysiadu a bod ysgolion yn monitro ac yn gallu 
tystiolaethu eu cydymffurfiad â’r polisïau hyn.  
 
 
 

Mae cynnydd pellach wedi’i wneud o 
ran mabwysiadu polisïau diogelu data 
allweddol, gydag ysgolion wedi 
derbyn y pecyn polisïau newydd 
diwethaf. Ni fydd polisïau diogelu data 
newydd yn cael eu creu o’r pwynt hwn 
ymlaen oni bai bod unrhyw 
newidiadau i ddeddfwriaeth neu 
arweiniad gan yr ICO. 
 
Mae’r holl bolisïau wedi’u 
cymeradwyo’n ffurfiol gan Uwch Dîm 
Rheolaeth y Gwasanaeth Dysgu, ac 
mae adborth a sylwadau wedi’u 
darparu gan y Grŵp Gweithredol 
Diogelu Data Ysgolion cyn rhannu ag 
ysgolion i fabwysiadu’n ffurfiol.  
Mae Cwmni Celyn hefyd wedi darparu 
sylwadau annibynnol ar y polisïau yn 
ystod y cyfnod datblygiadol, gyda 
mewnbwn hefyd wedi’i ddarparu gan 
Adnoddau Dynol a’r Gwasanaeth TG 
lle bo’n berthnasol.  
 
Mae’r holl bolisïau a dogfennau sydd 
wedi’u rhannu ar gael ar y dudalen 
Diogelu Data ar feicrowefan y 
Gwasanaeth Dysgu, lle mae pob 

Mae angen i ysgolion rŵan 
ganolbwyntio ar fonitro a 
thystiolaethu eu 
cydymffurfiad â holl bolisïau 
diogelu data unigol.  
 
Mae’r SDDY wedi datblygu 
Rhestr Wirio Polisïau Diogelu 
Data i ysgolion ei defnyddio i 
wirio eu bod wedi ymgymryd 
â’r gweithredoedd gofynnol i 
gydymffurfio â phob polisi 
diogelu data unigol.  
 
Bydd y SDDY yn monitro 
cydymffurfiad yn ystod yr 
ymweliad archwilio blynyddol 
a thrwy’r system Adolygiad 
Rheolaeth Ysgol.  
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polisi, arweiniad a dogfen ar gael i 
ysgolion eu lawrlwytho a’u defnyddio.  
 
Mae’n ofynnol i ysgolion gadarnhau ar 
y system Adolygiad Rheolaeth Ysgol 
eu bod wedi mabwysiadu’r polisïau 
diogelu data.  
 
Mae pob ysgol wedi mabwysiadu’r 
polisi statudol- Polisi Diogelu Data 
Ysgolion sydd yn bolisi mae gofyn i’r 
ysgolion ei gael mewn lle.  

2 Mae gwaith pellach i’w wneud o hyd i sicrhau bod 
gan bob ysgol brosesau cadarn ar waith i ddelio â 
digwyddiadau diogelwch data a cheisiadau gan 
wrthrych y data.  
 
 

Mae ysgolion wedi mabwysiadu’r 
Polisi Digwyddiadau Diogelwch Data 
a’r Polisi Ceisiadau gan Wrthrych y 
Data. Mae sesiynau hyfforddi 
cysylltiedig wedi’u cynnal gyda 
phenaethiaid i egluro cynnwys y 
polisïau a’r dogfennau.  
 
Mae ysgolion yn ymwybodol eu bod 
yn gallu cysylltu â’r SDDY am gyngor 
ac arweiniad. Mae’r SDDY wedi bod 
yn cefnogi ysgolion i ymateb i 
geisiadau gan wrthrych y data drwy 
gefnogi gyda golygu gwybodaeth lle 
bo angen.  
 
Mae hyfforddiant diogelu data staff 
ysgolion yn cynnwys arweiniad ar 
beth i’w wneud pan fydd digwyddiad 
diogelwch data yn digwydd, sydd wedi 

Mae gan ysgolion y 
fframwaith llywodraethiant ar 
waith i ddelio â digwyddiadau 
diogelwch data a cheisiadau 
gan wrthrych y data, ac 
maent yn ymwybodol y gall y 
SDDY gefnogi a darparu 
arweiniad os yw digwyddiad 
diogelwch data yn digwydd 
ac os derbynnir cais gan 
wrthrych y data.    
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cynyddu gwybodaeth staff o’r broses 
fel y gallent ddelio â digwyddiadau’n 
effeithiol. Mae’n ofynnol i ysgolion 
adrodd ar unrhyw ddigwyddiad 
diogelwch data i’r SDDY i asesu a 
ydynt yn cyrraedd y trothwy i orfod 
adrodd i’r ICO ai peidio.  

3 Mae gwaith i’w wneud o hyd i sicrhau bod risgiau 
diogelu data’n cael eu rheoli’n effeithiol, a bod 
Asesiadau Effaith Diogelu Data’n cael eu cwblhau 
ar gyfer gweithgareddau prosesu risg uchel.  
 
 
 

Mae ysgolion wedi mabwysiadu’r 
Polisi Asesiad Effaith Diogelu Data 
(DPIA) Ysgolion, sy’n cynnwys 
matrics risg. Mae sesiynau 
hyfforddiant cysylltiedig wedi’u cynnal 
â phenaethiaid i egluro cynnwys y 
polisi.  
 
Mae’r broses o greu DPIAau wedi 
cychwyn, gyda DPIA CCTV drafft yn 
cael ei ddatblygu.  

Mae mwy o waith i’w wneud i 
sicrhau bod risgiau diogelu 
data’n cael eu rheoli’n 
effeithiol, a bod Asesiadau 
Effaith Diogelu Data’n cael 
eu cwblhau ar gyfer 
gweithgareddau prosesu risg 
uchel.  
 
Mae angen cwblhau a 
rhannu llyfrgell o dempledi 
DPIA cyffredinol ar gyfer 
ysgolion ar gyfer y brif broses 
a rhaglenni i addasu eu 
hanghenion unigol.   

4 Mae angen cwblhau gwaith i sicrhau bod 
cytundebau diogelu data priodol ar waith gyda 
phroseswyr data.  
 
 
 
 

Mae cynnydd arwyddocaol wedi’i 
wneud mewn sicrhau bod cytundebau 
diogelu data priodol ar waith gyda 
phroseswyr data. 
 
Mae ysgolion wedi mabwysiadu’r 
Polisi Prosesu Data Ysgolion. 
 
Mae’r gwaith mapio o amgylch pa 
systemau, rhaglenni ac apiau y mae 

Mae angen cwblhau a 
rhannu’r holl asesiadau ar y 
prif systemau, rhaglenni ac 
apiau gydag ysgolion i’w 
defnyddio i ddangos bod 
diwydrwydd dyledus wedi’i 
gynnal a’u bod yn ymwybodol 
o unrhyw risgiau sy’n 
gysylltiedig â systemau, 
rhaglenni, apiau a 
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pob ysgol unigol yn eu defnyddio wedi 
ei gwblhau. Mae hyn wedi darparu 
gwybodaeth ynglŷn ag a oes gan 
ysgolion gytundebau diogelu data 
priodol ar waith. 
 
Mae’r rhan fwyaf o asesiadau wedi’u 
cwblhau ar Gytundebau Prosesu Data 
cyfredol i sicrhau eu bod yn cyrraedd 
disgwyliadau’r ysgolion fel 
rheolyddion data.  
 
Mae DPAau wedi eu cytuno a’u 
llofnodi ar gyfer rhai rhaglenni 
penodol.  

phroseswyr data a 
ddefnyddir.  
 
Mae’n rhaid cwblhau gwaith 
ar greu DPAau ar gyfer 
prosesu penodol (lle nad oes 
cytundebau’n bodoli eisoes) 
a bydd pecyn o gytundebau’n 
cael ei rannu ag ysgolion i’w 
lofnodi. 

5 Mae mwy i’w wneud o hyd ynghylch adnabod a 
darparu hyfforddiant penodol ar gyfer staff 
ysgolion, gan gynnwys y corff llywodraethol, i 
sicrhau bod pawb o fewn y strwythur ysgolion yn 
ymwybodol o’u cyfrifoldebau diogelu data.  

Mae’r Swyddog Diogelu Data 
Ysgolion wedi diweddaru’r Cynllun 
Hyfforddiant Diogelu Data Ysgolion. 
 
Mae nifer arwyddocaol o sesiynau 
hyfforddi a chodi ymwybyddiaeth 
wedi’u cynnal gyda phenaethiaid, staff 
ysgolion a chyrff llywodraethol 
ynghylch materion diogelu data mewn 
perthynas â rolau a chyfrifoldebau 
swydd. Mae’r rhan fwyaf o staff 
ysgolion bellach wedi derbyn 
hyfforddiant diogelu data sylfaenol. 
 
Nid oedd yn bosib gweithredu’r 
cynllun blaenorol yn llawn oherwydd 
ysgolion yn gorfod delio â 

Sicrhau bod pob aelod o staff 
ym mhob ysgol wedi derbyn 
hyfforddiant diogelu data 
sylfaenol, a pharhau i 
ddarparu hyfforddiant diogelu 
data blynyddol i bawb. 
 
Sicrhau bod pob corff 
llywodraethol wedi derbyn y 
cyflwyniad ymwybyddiaeth 
diogelu data.  
 
Parhau i annog ysgolion i 
sicrhau bod pob aelod o staff 
yn cwblhau’r modiwlau 
hyfforddiant ar-lein.  
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blaenoriaethau Covid-19, ond mae 
cynnydd wedi’i wneud yn ystod y 
cyfnod diwethaf gyda darparu 
hyfforddiant i staff ysgolion. Mae 
wedi’i ddarparu ar-lein ac wyneb-yn-
wyneb.  
 
Mae’r SDDY wedi annog ysgolion i 
sicrhau bod pob aelod o staff wedi 
cwblhau’r hyfforddiant ar-lein.  
 
Mae’r Arweiniad Diogelu Data Corff 
Llywodraethol Ysgolion wedi’i rannu 
ag ysgolion, sy’n darparu arweiniad ar 
gyfer llywodraethwyr ysgol.  

Bydd hyfforddiant yn cael ei 
ddarparu’n barhaus i sicrhau 
bod staff yn cael eu hatgoffa 
o’u rhwymedigaethau diogelu 
data.  
 

6 Mae angen sicrhau bod gan ysgolion ROPA (gan 
gynnwys mapiau llif data) a Chofrestr Asedau 
Gwybodaeth ar waith sy’n cael eu cadw’n gyfredol.  

Mae’r gwaith mapio o amgylch pa 
systemau, rhaglenni ac apiau y mae 
pob ysgol unigol yn eu defnyddio 
wedi’i gwblhau.  
 
Mae’r wybodaeth a gasglwyd o’r 
mapio wedi’i defnyddio i greu ROPA 
wedi ei boblogi o flaen llaw a 
thempled Cofrestr Asedau 
Gwybodaeth i ysgolion ei addasu ar 
gyfer anghenion unigol.  
 
 

Gorffen datblygu ROPA sydd 
wedi’i boblogi o flaen llaw, a 
thempled Cofrestr Asedau 
Gwybodaeth i ysgolion 
cynradd ac uwchradd, a’u 
rhannu ag ysgolion.  
 
Cynnal cyfarfodydd ag 
ysgolion unigol i ddiwygio’r 
templed i greu ROPA a 
Chofrestr Asedau 
Gwybodaeth unigryw ar gyfer 
eu hysgol.  

7 Mae angen sicrhau bod gan bob ysgol 
Hysbysiadau Preifatrwydd addas a chyfredol a’u 
bod yn cael eu rhannu ac ar gael i unigolion, a bod 

Mae’r Swyddog Diogelu Data 
Ysgolion wedi cwblhau darn o waith 
yn cynnwys creu templedi 

Y SDDY i barhau i annog pob 
ysgol i sicrhau bod ganddynt 
y fersiynau diweddaraf o’r 
Hysbysiadau Preifatrwydd ar 
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ffurflenni casglu data a ffurflenni caniatâd yn 
cynnwys crynodeb o’r Hysbysiad Preifatrwydd.   

Hysbysiadau Preifatrwydd i ysgolion 
eu haddasu a’u mabwysiadu.  
 
Mae’r templedi Hysbysiad 
Preifatrwydd canlynol wedi’u 
mabwysiadu gan y rhan fwyaf o 
ysgolion: 
 

• Hysbysiad Preifatrwydd 
Cyffredinol i Ysgolion Cynradd 

• Hysbysiad Preifatrwydd 
Cyffredinol i Ysgolion Uwchradd 

• Fersiwn Plant a Phobl Ifanc o’r 
Hysbysiad Preifatrwydd 
Cyffredinol 

• Hysbysiad Preifatrwydd Gweithlu 
Ysgol. 

 
Mae ysgolion wedi bod yn cadarnhau 
eu bod wedi mabwysiadu’r 
Hysbysiadau Preifatrwydd yn ffurfiol 
drwy’r system Adolygiad Rheolaeth 
Ysgol. 
 
Mae’r SDDY wedi sicrhau bod y 
ffurflenni caniatâd diwygiedig yn 
cynnwys crynodeb o’r Hysbysiad 
Preifatrwydd.  

waith, gan gynnwys darparu 
dolen gyswllt iddynt ar eu 
gwefannau (os yn 
berthnasol). 
 
Bydd y SDDY yn monitro 
cydymffurfiaeth yn ystod yr 
ymweliad archwilio blynyddol 
a thrwy’r system Adolygiad 
Rheolaeth Ysgol. 
 
Y SDDY i barhau i sicrhau 
bod unrhyw ffurflenni casglu 
data diwygiedig yn cynnwys 
crynodeb o’r Hysbysiad 
Preifatrwydd. 

8 Mae angen cwblhau gwaith ynghylch defnydd o 
ganiatâd, gan gynnwys adolygu’r ffurflenni 
presennol. 
 

Mae’r ffurflen ganiatâd gyfredol (ar 
gyfer tynnu a chyhoeddi ffotograffau, 
delweddau a ffilm) wedi ei hadolygu 
ac mae taflen gysylltiedig yn egluro 

Gan mai dim ond yn 
ddiweddar mae ysgolion wedi 
derbyn y ffurflen ganiatâd 
wedi’i diweddaru a’r daflen 
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caniatâd UK GDPR wedi ei datblygu 
(Tynnu a Defnyddio Lluniau o’ch 
Plentyn yn yr Ysgol: Taflen Eich 
Hawliau). 
 
Mae’r Polisi Tynnu Lluniau at Bwrpas 
Cyhoeddusrwydd Ysgolion a’r Polisi 
Cyfryngau Cymdeithasol Staff 
Ysgolion hefyd wedi’u datblygu a’u 
rhannu ag ysgolion i’w datblygu, sy’n 
darparu arweiniad ar ganiatâd a 
chyhoeddi data personol.  

a’r polisïau cysylltiedig, 
mae’n rhaid i’r SDDY fonitro 
gweithrediad y dogfennau 
hyn.   

9 Mae’n rhaid cwblhau gwaith ynghylch mynediad at 
wybodaeth a gwaredu â hen ddogfennau mewn 
ysgolion.  

Mae’r Ddogfen Cyfnodau Cadw 
Ysgolion wedi’i hadolygu ac mae 
fersiwn wedi’i ddiweddaru wedi’i 
rannu i ysgolion ei ddilyn.  
 
Mae ysgolion hefyd wedi 
mabwysiadu’r Polisi Trosglwyddo 
Cofnodion Ysgol i Archifdy Ynys Môn 
sy’n darparu arweiniad ar ba bryd i 
drosglwyddo dogfennau i Archifdy 
Ynys Môn. Mae’r Gwasanaeth 
Archifau wedi bod yn darparu 
arweiniad i rai ysgolion wrth adolygu 
dogfennau hanesyddol. 
 
Mae mynediad at ymarferion 
gwybodaeth wedi gwella (mae hon yn 
elfen a archwilir yn ystod yr ymweliad 
archwilio SDDY). Mae bellach 
rheolaethau mynediad mwy tynn 

Mae’n rhaid i rai ysgolion 
adolygu’r dogfennau 
hanesyddol y maent yn eu 
cadw a sicrhau eu bod yn 
dilyn yr arweiniad yn y 
Ddogfen Cyfnodau Cadw 
Ysgolion. Bydd y SDDY yn 
cefnogi rhai ysgolion gyda’r 
dasg hon.  
 
Mae gwaith pellach angen ei 
wneud i sicrhau bod gan bob 
ysgol reolaethau mynediad 
cadarn i wybodaeth 
electronig a ffisegol.   
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mewn ysgolion yn gyffredinol, gyda 
mynediad ond yn cael ei roi i’r rhai 
sydd ei angen.  

10 Mae angen i’r Swyddog Diogelu Data Ysgolion 
ymgymryd ag ymweliad archwilio i bob ysgol i 
fonitro cydymffurfiad â goblygiadau diogelu data.  

Mae’r SDDY wedi ymgymryd ag 
ymweliad archwilio i bob un o’r 45 
ysol rhwng Mawrth a Thachwedd 
2022. 
 
Mae pob ysgol wedi derbyn adroddiad 
yn dilyn yr ymweliad yn manylu ar y 
cynnydd mewn gwahanol feysydd ac 
mae sgôr risg cyffredinol wedi’i 
ddarparu.  

Bydd archwiliad diogelu 
data’n cael ei gynnal gyda 
phob ysgol yn flynyddol i 
fonitro cynnydd ac i ddarparu 
trosolwg annibynnol i 
ysgolion ar feysydd sydd 
angen eu datblygu 
ymhellach.  
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2.2.1. Polisïau, Arweiniad, Dogfennau a Thempledi a Rannwyd ag Ysgolion 

Un o brif ffocysau’r Strategaeth Datblygu Diogelu Data Ysgolion yw sicrhau bod gan 

bob ysgol bolisïau a dogfennau allweddol ar waith i gefnogi ysgolion i sicrhau 

cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelu data. 

 

Mae’n hanfodol bod polisïau a dogfennau craidd yn cael eu mabwysiadu gan yr 

ysgolion i arddangos atebolrwydd.  

 

Mae’r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi creu a rhannu’r polisïau, arweiniad, 

dogfennau a thempledi canlynol i ysgolion eu mabwysiadu a’u defnyddio yn ystod y 

cyfnod hwn: 

 

Polisi, Arweiniad, Dogfennau Allweddol  Wedi’u Rhannu â’r 
Ysgol gan y 
Swyddog Diogelu 
Data Ysgolion  

Pecyn Asesiadau Effaith Diogelu Data  
 

• Polisi Asesiad Effaith Diogelu Data Ysgolion 

• Templed Cofrestr Risg 

• Matrics Risg 
 

Ebrill 2022 

Pecyn Systemau CCTV Ysgolion: 
 

• Polisi CCTV Ysgolion 

• Log Systemau CCTV 
 

Ebrill 2022 

Polisi Rheoli Cofnodion Ysgolion 
 

Ebrill 2022 

Polisi Diogelu Data Ysgolion (polisi statudol) – fersiwn 2 
 

Ebrill 2022 

Polisi E-Ddiogelwch Ysgolion 
 

Rhagfyr 2023 

Polisi E-bost Staff Ysgolion 
 

Rhagfyr 2023 

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol Staff Ysgolion 
 

Rhagfyr 2023 

Pecyn Ffurflenni Caniatâd: 
 

• Ffurflen Ganiatâd Diogelu Data Ysgolion (wedi’i 
diweddaru) 

• Tynnu a Defnyddio Lluniau neu Fideos o’ch Plentyn 
yn yr Ysgol: Taflen Eich Hawliau 
 

Rhagfyr 2023 

Polisi Tynnu Lluniau at Bwrpas Cyhoeddusrwydd Ysgolion Rhagfyr 2023 

Dogfen Cyfnodau Cadw Ysgolion (wedi’i diweddaru) 
 

Rhagfyr 2023 
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Geirfa, Diffiniadau a Deddfwriaeth Diogelu Data Ysgolion 
Dwyieithog (wedi’i ddiweddaru) 

Rhagfyr 2023 

Rhestr Wirio Diogelu Data 
 

Rhagfyr 2023 

 

Mae pob fersiwn cyfredol o bolisïau, arweiniad, dogfennau, a thempledi ar gael i’w 

lawrlwytho o’r dudalen Diogelu Data ar feicrowefan y Gwasanaeth Dysgu.  

 

Mae sesiynau hyfforddiant gyda phenaethiaid a staff perthnasol o’r ysgolion wedi’u 

cynnal ar sail ddalgylch gydag ysgolion cynradd, ac fel grŵp ysgol uwchradd ar gyfer 

yr ysgolion uwchradd gyda rhyddhad bob pecyn polisïau. Cynhaliwyd y sesiynau 

hyfforddiant ochr yn ochr â rhannu’r polisïau a’r dogfennau fel bod ysgolion yn deall 

cynnwys y polisïau a’r dogfennau. Mae hyn yn eu gwneud yn haws i ysgolion allu eu 

monitro a gallu tystiolaethu eu cydymffurfiad â’r polisïau gan fod ganddynt well 

dealltwriaeth o’r cynnwys. 

 

Mae ysgolion bellach wedi derbyn pob polisi sy’n ofynnol. Mae sesiynau hyfforddiant 

yn y broses o gael eu cynnal drwy’r dalgylch i fynd drwy’r pecyn terfynol hwn o 

bolisïau a dogfennau allweddol.  

 

Bydd polisïau’n cael eu hadolygu bob dwy neu tair blynedd, oni bai am y Polisi 

Diogelu Data Ysgolion, sy’n cael ei adolygu bob blwyddyn am ei fod yn bolisi 

statudol. Mae pob ysgol wedi mabwysiadu’r polisi yma. 

 

Yr Holl Bolisïau Diogelu Data a Rannwyd ag Ysgolion 

 

• Polisi Diogelu Data Ysgolion 

• Polisi Digwyddiadau Diogelwch 
Data Ysgolion 

• Polisi Diogelwch Gwybodaeth 
Ysgolion 
 

• Gweithdrefn Rhannu 
Gwybodaeth gyda Awdurdodau 
Heddlu'r Deyrnas Unedig 
(Gwynedd a Môn) 

• Polisi Cais gan Wrthrych y Data 

Ysgolion 

• Polisi Prosesu Data Ysgolion 

• Polisi Trosglwyddo Cofnodion 
Ysgol i Archifdy Ynys Môn 

• Polisi Asesiad Effaith Diogelu 
Data Ysgolion 

• Polisi CCTV Ysgolion 

• Polisi Rheoli Cofnodion Ysgolion 

• Polisi E-Ddiogelwch Ysgolion 

• Polisi E-bost Staff Ysgolion 

• Polisi Cyfryngau Cymdeithasol Staff Ysgolion 

• Polisi Tynnu Lluniau i Bwrpas Cyhoeddusrwydd 
Ysgolion 

 

Mae dogfen Rhestr Wirio Polisïau Diogelu Data wedi’i datblygu i gefnogi ysgolion i 

gadarnhau eu bod wedi gweithredu ar y prif ofynion yn y polisïau diogelu data, sy’n 
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cefnogi ysgolion i arddangos atebolrwydd a’u bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth 

diogelu data. 

 

Mae arwydd CCTV dwyieithog sy’n hysbysu gwrthrychau data o’r sail gyfreithlon 

dros ffilmio a manylion cyswllt y sawl sy’n gyfrifol am CCTV yn yr ysgolion wedi’i 

ddatblygu yn dilyn rhyddhad y polisi. Mae ysgolion wedi cael cyfle i brynu arwyddion 

drwy’r Gwasanaeth Dysgu. 

 

2.2.2. Hyfforddiant Diogelu Data 

 

2.2.2.1. Hyfforddiant Diogelu Data a Ddarperir gan y Swyddog Diogelu Data 

Ysgolion 

Mae’r hyfforddiant canlynol wedi’i ddarparu i ysgolion gan y Swyddog Diogelu Data 

Ysgolion rhwng Tachwedd 2021 a Ionawr 2023: 

 

Natur yr Hyfforddiant 
 

Nifer y Sesiynau a 
Gynhaliwyd 

Hyfforddiant diogelu data ar gyfer penaethiaid (gan 
gynnwys anwytho/ail-gyfarwyddo a chyflwyniad i 
bolisïau diogelu data newydd) 

14 (09.11.21, 26.11.21, 
29.11.21, 01.12.21, 
10.12.21, 12.01.22, 
05.04.22, 04.05.22, 
13.05.22, 18.05.22, 
25.05.22, 17.06.22 & 
18.01.23 x2) 

Diogelu Data ar gyfer Llywodraethwyr Ysgol 3 (25.11.21, 26.04.22 & 
20.10.22)  

Hyfforddiant CCTV (wedi’i ddarparu gan Cwmni 
Celyn) 

2 (17.05.22 & 10.06.22) 
 

Hyfforddiant ar gyfer Staff Gweinyddol Ysgolion 3 (18.02.22, 12.05.22 & 
27.06.22) 

Hyfforddiant diogelu data cyffredinol ar gyfer staff 
ysgolion drwy’r dalgylch  

6 (26.11.21, 03.12.21, 
11.01.22, 28.02.22, 06.06.22 
& 07.11.22) 

Hyfforddiant diogelu data cyffredinol ar gyfer staff 
ysgolion drwy’r ysgolion unigol 

7 (06.06.22, 13.06.22, 
21.06.22, 27.06.22, 
05.09.22, 07.11.22 & 
15.11.22) 

Cyfanswm 35 

 

Mae nifer arwyddocaol yn fwy o sesiynau hyfforddiant wedi eu cynnal yn ystod y 

cyfnod hwn, gyda mwy o sesiynau hyfforddiant wedi’u cynnal â staff ysgolion, ac 

mae mwy o gyfathrebu wedi bod gyda chyrff llywodraethol ysgolion, gyda’r Swyddog 

Diogelu Data Ysgolion yn cyflwyno diogelu data mewn cyfarfodydd.  

 

Mae cyflwyniad diogelu data wedi’i ddarparu i 20 o gyrff llywodraethol yn ystod y 

cyfnod hwn. Mae’r cyflwyniad yn amlygu’r prif ofynion a disgwyliadau ar ysgolion 

mewn perthynas â rhwymedigaethau diogelu data.  
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Mae nifer o sesiynau hyfforddiant wedi parhau i gael eu cynnal gyda phenaethiaid, 

gyda nifer o sesiynau’n cael eu cynnal ar sail ddalgylch wrth i bob pecyn polisïau 

gael ei ryddhau.  

 

Nodwyd darparu mwy o hyfforddiant i staff ysgolion a llywodraethwyr fel gweithred 

yn adroddiad Tachwedd 2021. Mae’r hyfforddiant hwn yn helpu i sicrhau bod pawb o 

fewn y strwythur ysgol yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau diogelu data, ac mae hyn 

wedi cyfrannu at welliant cyffredinol ymarferion diogelu data mewn ysgolion.  

 

Bydd sesiynau hyfforddiant yn cael eu trefnu ar gyfer ysgolion sydd eto i drefnu 

hyfforddiant ar gyfer staff a chorff llywodraethol eu hysgol, er mwyn sicrhau bod pob 

aelod o staff ar draws bob ysgol wedi derbyn hyfforddiant diogelu data sylfaenol. 

Mae Cynllun Hyfforddiant Diogelu Data Ysgolion wedi’i ddatblygu ar gyfer y flwyddyn 

ysgol 2022-23.  

 

3. Strategaeth Datblygu Diogelu Data Ysgolion 

 

3.1. Strategaeth Datblygu Diogelu Data Ysgolion 2021-2022 

Datblygwyd Strategaeth Datblygu Diogelu Data Ysgolion ar gyfer y flwyddyn ysgol 

2021-22. Datblygwyd y strategaeth yn seiliedig ar y cynllun ar gyfer y flwyddyn 

flaenorol (gweler copi o’r cynllun yn ATODIAD A). 

 

Mae’r strategaeth hon yn cynnwys y darnau canlynol o waith a gweithredoedd, y 

mae rhai ohonynt wedi cychwyn eisoes, a rhai wedi’u cwblhau. Mae oedi wedi bod 

gyda rhai elfennau, gyda dyddiadau cwblhau’n cael eu symud oherwydd yr amser a’r 

adnoddau ar gael.  

 

3.1.1. Defnyddio’r Adolygiad Rheolaeth Ysgol (ARhY) fel Teclyn Monitro 

Mae ysgolion unigol wedi ateb y cwestiynau sy'n gysylltiedig â diogelu data ar y 

system Adolygiad Rheolaeth Ysgol i sefydlu gwaelodlin o ble roedden nhw'n ystyried 

eu hunain yn erbyn y gwahanol elfennau o gydymffurfiaeth diogelu data.  

 

Mae ysgolion unigol hefyd yn cadarnhau ar yr ARhY eu bod wedi mabwysiadu 

polisïau diogelu data unigol yn ffurfiol. Mae ysgolion wedi bod yn gwneud hyn wrth i'r 

polisïau newydd gael eu rhannu. 

 

Mae ‘donut’ pwrpasol wedi ei ddatblygu bellach ar y system i’w gwneud yn haws i 

ysgolion gadarnhau pa bolisïau diogelu data sydd wedi’u mabwysiadu. Mae wedi 

dechrau cael ei ddefnyddio o fis Tachwedd 2022 ymlaen. 

 

Defnyddir yr ARhY gan y Swyddog Diogelu Data Ysgolion i fesur ac adolygu 

cynnydd mewn perthynas â mabwysiadu polisïau a gyda chydymffurfiad diogelu data 

cyffredinol. 

 

3.1.2. Mapio Proseswyr Data 
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Mae darn o waith wedi’i gwblhau yn mapio proseswyr data y mae ysgolion yn eu 

defnyddio. Mae pob ysgol unigol wedi cyfarfod â’r Swyddog Diogelu Data Ysgolion 

neu Caryl Lewis o Cwmni Celyn i gadarnhau pa systemau, rhaglenni ac apiau y 

maent yn eu defnyddio yn yr ysgol. 

 

Mae’r wybodaeth hon yna wedi arwain at sicrhau bod gan ysgolion Gytundebau 

Prosesu Data priodol neu gytundebau diogelu data priodol eraill ar waith gyda 

chyflenwyr (proseswyr data).  

 

Mae’r Swyddog Diogelu Data Ysgolion, gyda chefnogaeth Cwmni Celyn, wedi 

cwblhau asesiadau dwys ar Gytundebau Prosesu Data ar gyfer systemau, rhaglenni 

ac apiau y mae’r mwyafrif o ysgolion yn eu defnyddio. Ymgymerwyd â hyn i ddarparu 

asesiad risg cyffredinol i ysgolion parthed y cytundebau y mae ganddynt ar waith ar 

hyn o bryd.  

 

Mae llyfrgell o asesiadau wedi’i chreu a bydd yn cael ei rhannu’n fuan ag ysgolion 

drwy’r dudalen diogelu data ar feicrowefan y Gwasanaeth Dysgu.  

 

3.1.3. Mapio’r Llifiau Data rhwng yr Ysgolion a’r Cyngor 

Mae gwaith wedi parhau gyda mapio’r llifiau data rhwng yr ysgolion a’r Cyngor i 

adnabod lle mae angen cytundeb. Mae grŵp wedi’i sefydlu i edrych ar gontractau a 

phrosesau sydd ar waith, ac mae angen ymgymryd â gwaith pellach er mwyn 

cwblhau’r gwaith hwn. Bydd hyn yn cael ei gadw o dan adolygiad fel a phan fydd 

gwasanaethau a systemau newydd yn cael eu defnyddio. 

 

3.1.4. Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer y Gwasanaeth Swyddog Diogelu Data 

Ysgolion 

Datblygwyd Cytundeb Lefel Gwasanaeth rhwng y Cyngor a’r ysgolion ar gyfer y 

Swyddog Diogelu Data Ysgolion, a rhannwyd hwn ag ysgolion i’w lofnodi ym mis 

Tachwedd 2021 yn dilyn cyfnod o ymgynghoriad. Bydd y Cytundeb Lefel 

Gwasanaeth yn cael ei adolygu ym mis Mawrth 2024.  

 

3.1.5. Diweddariad a Newyddlen Diogelu Data Ysgolion Tymhorol 

Mae’r Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn darparu diweddariadau rheolaidd i 

fforymau ysgolion cynradd ac uwchradd ar faterion diogelu data a chynnydd yn 

erbyn y Strategaeth Datblygu Diogelu Data.  

 

Mae hyn hefyd yn cynnwys rhannu newyddlen dymhorol. Hyd yn hyn, mae ysgolion 

wedi derbyn 4 newyddlen.  

 

Mae adran diogelu data ysgolion hefyd yn y bwletin llywodraethwyr ysgol.  

 

Mae’r Swyddog Diogelu Data Ysgolion hefyd yn cael ei gwahodd yn rheolaidd i 

fynychu’r Fforwm Strategol Cynradd ac Uwchradd i drafod materion diogelu data 

sy’n peri pryder, ac mae hefyd yn aelod o Fforwm Pencampwyr Digidol Môn a’r 

Gweithgor Gwella Prosesau a Systemau.  
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Mae’r Swyddog Diogelu Data Ysgolion hefyd yn darparu diweddariadau rheolaidd a 

gwybodaeth yn ymwneud â diogelu data drwy fwletin wythnosol y Gwasanaeth 

Dysgu.  

 

3.1.6. Cefnogaeth Allanol ar gyfer y Swyddog Diogelu Data Ysgolion 

Mae cefnogaeth allanol wedi parhau i gael ei darparu gan Cwmni Celyn mewn 

perthynas â rhai o’r gweithredoedd a’r darnau o waith yn y strategaeth.  

 

Mae Cwmni Celyn wedi darparu cefnogaeth gyda mapio proseswyr data; mapio’r 

llifiau data rhwng yr ysgolion a’r Cyngor ac asesu Cytundebau Prosesu Data. Mae 

Cwmni Celyn hefyd wedi cynnal dwy sesiwn hyfforddiant yn ymwneud â gofynion 

CCTV ac wedi darparu sylwadau ac adborth ar bolisïau a dogfennau diogelu data 

newydd sydd wedi eu datblygu, gan gynnwys adolygu’r Ddogfen Cyfnodau Cadw 

Ysgolion.  

 

Mae’r gwaith hwn bellach wedi’i gwblhau a bydd cyswllt yn cael ei wneud â Cwmni 

Celyn i ddarparu cefnogaeth gyda darnau penodol o waith fel a phan fo angen.  

 

3.1.7. Archwiliad Diogelu Data 

Yn y cyfnod rhwng Mawrth 2022 a Thachwedd 2022, ymwelodd y Swyddog Diogelu 

Data Ysgolion â phob un o’r 45 ysgol unigol i adolygu cydymffurfiaeth a threfniadau 

diogelu data. 

 

Roedd yr ymweliadau hyn yn ddilyniant i’r ymweliadau cychwynnol a gynhaliwyd yn 

ystod Hydref 2019 a Chwefror 2020.  

 

Mae bob ysgol wedi derbyn adroddiad yn dilyn yr ymweliad, yn manylu ar gynnydd o 

fewn gwahanol feysydd, ac mae sgôr risg cyffredinol wedi’i ddarparu.  

 

Roedd yn amlwg bod cynnydd wedi’i wneud ers yr ymweliad cyntaf. Mae 

canlyniadau yr ail archwiliad yn dangos bod y mwyafrif o ysgolion erbyn hyn wedi 

mabwysiadu polisïau allweddol; gyda’r Hysbysiadau Preifatrwydd gofynnol mewn lle; 

wedi gwella diogelwch o gwmpas storio a chael mynediad at wybodaeth personol yn 

gorfforol ac yn electronig; wedi darparu staff gyda gwybodaeth gwell o’u 

rhwymedigaethau diogelu data drwy hyfforddiant ac wedi cychwyn sicrhau bod 

ganddynt gytundebau addas mewn lle gyda proseswyr data. Mae hyn i gyd yn 

sicrhau bod ysgolion yn cydymffurfio’n well â diogelu data a gallant arddangos eu 

hatebolrwydd yn well, sy’n welliant cadarnhaol.  

 

Bydd archwiliad diogelu data’n cael ei gynnal gyda phob ysgol unigol yn flynyddol i 

fonitro cynnydd yn erbyn gofynion allweddol ac i ddarparu trosolwg annibynnol i 

ysgolion ar feysydd sydd angen eu datblygu ymhellach.  

 

Mae ysgolion wrthi’n bwcio ymweliadau 2023, a fydd yn cael eu cynnal rhwng 

Mawrth a Mehefin 2023.  
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3.1.8. Grŵp Gweithredol Diogelu Data Ysgolion 

Mae Grŵp Gweithredol Diogelu Data wedi’i sefydlu, a chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf 

yn Ebrill 2022.  

 

Mae’r grŵp yn fforwm lle gall ysgolion ddarparu mewnbwn ac adborth ar faterion a 

datblygiadau diogelu data. Mae pob polisi, templed a gweithdrefn yn cael eu rhannu 

gyda’r grŵp am sylwadau ac adborth cyn y cânt eu cadarnhau fel fersiynau terfynol 

i’w rhannu a’u mabwysiadu gan ysgolion.  

 

Mae cynrychiolydd o bob dalgylch yn ffurfio aelodaeth o’r grŵp, gyda chynrychiolwyr 

o ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae hefyd cynrychiolaeth o’r Awdurdod Lleol 

gyda’r Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn cadeirio cyfarfodydd, a Rheolwr 

Contractau a Gwasanaethau’r Gwasanaeth Dysgu a chynrychiolydd o Adnoddau 

Dynol a’r Gwasanaeth TG yn aelodau.  

 

Mae’r grŵp yn gweithio ar ddarnau penodol o waith a fydd yn cefnogi datblygiadau 

pellach. Mae’r grŵp hwn yn fforwm pwysig fel bod ysgolion yn rhan o ddatblygiadau 

a’u bod yn gallu darparu adborth a mewnbwn.  

 

4. Nifer y Digwyddiadau Diogelwch Data, Ceisiadau gan Wrthrych y Data a 

Chwynion Diogelu Data 

Y canlynol yw’r nifer o ddigwyddiadau diogelwch data, ceisiadau gan wrthrych y data 

a chwynion diogelu data gan ysgolion y mae’r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi 

darparu cymorth ac arweiniad i ysgolion ar eu cyfer:  

 Tachwedd 2021 –  
Ionawr 2023 

Gorffennaf 2020 – 
Hydref 2021 

Nifer y digwyddiadau 
diogelwch data yr 
adroddwyd 

9 (gyda 0 yn adroddadwy 
i’r ICO) 

12 (gyda 2 yn 
adroddadwy I’r ICO) 

Nifer y ceisiadau gan 
wrthrych y data 

9 10 

Nifer y cwynion diogelu 
data 

2 
 

1 

 

Mae llai o ddigwyddiadau diogelwch data adroddadwy yn y cyfnod yma nag yn y 

cyfnod adrodd blaenorol. Gall hyn fod oherwydd bod ysgolion wedi gwella eu 

ymarferion diogelu data gan eu bod gyda gwell gwybodaeth a dealltwriaeth o’u 

rhwymedigaethau oherwydd yr archwiliadau; y polisïau maent wedi eu 

mhabwysiadu; y sesiynau hyfforddiant sydd wedi eu cynnal ac yn y gwelliant yn eu 

hymarferion diogelwch o gwmpas data personol yn gorfforol ac yn electronig.  

 

Mae’r nifer o gefnogaeth wedi ei ddarparu i ysgolion gyda ceisiadau gan wrthrych y 

data a gyda cwynion diogelu data yn debyg o ran niferoedd ar gyfer y ddau gyfnod 

adrodd. Mae ysgolion yn parhau i ofyn am gymorth y Swyddog Diogelu Data 

Ysgolion gyda delio gyda ceisiadau a cwynion.  
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5. Digwyddiad Seiber Ysgolion Uwchradd 

Darganfuwyd ar y 23ain o Fehefin 2021 bod achos posib o seiber-ddigwyddiad wedi 

bod, yn effeithio ar bob un o'r pum ysgol uwchradd sydd ar Ynys Môn - Ysgol Syr 

Thomas Jones; Ysgol Uwchradd Bodedern; Ysgol Gyfun Llangefni; Ysgol David 

Hughes ac Ysgol Uwchradd Caergybi.  

 

Comisiynwyd tîm o ymgynghorwyr technoleg seiber arbenigol ar unwaith gan y 

Cyngor i ymchwilio i'r digwyddiad. Roedd y National Cyber Security Centre (NCSC) 

hefyd yn rhoi cefnogaeth i ddatrys materion. Ni ddaeth dadansoddiad fforensig o'r 

digwyddiad seiber o hyd i unrhyw dystiolaeth bod systemau TGCh wedi'u 

hymdreiddio na'u cyfaddawdu.  

 

Adroddwyd ar y digwyddiad i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ac mae 

ymchwiliad wedi dechrau ond nid yw canfyddiadau'r ymchwiliad wedi dod i law eto. 

 

Ysgogodd y digwyddiad i'r Cyngor ddod â gwaith arfaethedig yn ei flaen, fel rhan o 

raglen HWB Llywodraeth Cymru, i uwchraddio systemau technoleg gwybodaeth yr 

ysgolion uwchradd, arbennig, a chynradd. Mae'r gwaith i uwchraddio'r systemau a'r 

isadeiledd TGCh bellach wedi'i gwblhau gyda rhagor o waith yn cael ei gwblhau i 

wella diogelwch. Mae gwaith yn cael ei wneud i alluogi Dilysu Aml-ffactor (MFA) ar 

gyfrifon HWB staff i wella diogelwch wrth gyrchu HWB o gartref, ac mae gwaith yn y 

broses o gael ei wneud ar ddarparu gliniaduron In Tune ar gyfer ysgolion, unwaith 

eto i wella diogelwch mynediad.  

 

6. Datganiad Swyddog Diogelu Data Ysgolion - Ionawr 2023 

Ers yr adroddiad diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2021, mae cynnydd 

arwyddocaol wedi’i wneud i sicrhau bod gan ysgolion y polisïau a'r gweithdrefnau 

angenrheidiol ar waith i gydymffurfio â'r gofynion o dan ddeddfwriaeth diogelu data. 

Mae ysgolion wedi mabwysiadu'r mwyafrif o bolisïau’n ffurfiol ac maent yn y broses o 

fabwysiadu'r pecyn polisïau terfynol. Mae pob ysgol wedi mabwysiadu’r Polisi 

Diogelu Data Ysgolion sydd yn bolisi statudol rhaid i bob ysgol ei gael mewn lle.  

Mae angen i ysgolion nawr sicrhau eu bod yn monitro a'u bod yn gallu dangos 

tystiolaeth o'u cydymffurfiaeth â'r holl bolisïau diogelu data. Bydd hyn yn cefnogi 

ysgolion i sicrhau eu bod yn cymryd camau angenrheidiol sy'n lleihau'r risgiau i 

ddiogelu data ac yn cefnogi ysgolion i ddangos tystiolaeth o'u hatebolrwydd a'u 

cydymffurfiaeth. 

 

Mae'r arferion rheoli gwybodaeth dydd i ddydd yn yr ysgolion wedi parhau i wella. 

Mae mwy o staff ysgol wedi derbyn hyfforddiant diogelu data dros y flwyddyn 

ddiwethaf, ac mae hyn wedi cefnogi ysgolion i wella eu harferion. Mae mwy o 

lywodraethwyr ysgol hefyd wedi derbyn hyfforddiant neu wedi bod yn gynulleidfa i 

gyflwyniad diogelu data sydd hefyd wedi gwella eu dealltwriaeth o rwymedigaethau'r 

ysgol o dan ddeddfwriaeth diogelu data.  
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Mae gwaith i’w wneud o hyd i sicrhau bod risgiau diogelu data’n cael eu rheoli'n 

effeithiol a bod cytundebau priodol ar waith gyda phroseswyr data. 

 

Mae ysgolion bellach yn dangos eu bod yn deall eu cyfrifoldebau a'u goblygiadau fel 

y rheolydd data a'r disgwyliadau cyfreithiol sy'n dod o ganlyniad. Mae ysgolion yn 

dangos bod ganddynt well dealltwriaeth o'u rhwymedigaethau diogelu data ac maent 

wedi bod yn rhoi mwy o flaenoriaeth i sicrhau bod camau'n cael eu cymryd i 

gydymffurfio â gofynion o dan ddeddfwriaeth diogelu data. 

 

Mae’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth sydd mewn lle wedi ffurfioli y berthynas rhwng y 

Swyddog Diogelu Data Ysgolion ac yr ysgolion. Gwelir hyn drwy ysgolion yn gofyn 

mwy o gwestiynau ynglŷn a materion diogelu data ac yn y cynnydd yn y cyswllt 

rhwng ysgolion ac y Swyddog Diogelu Data Ysgolion am gyngor ac arweiniad 

penodol.  

 

Asesiad Sicrwydd Swyddog Diogelu Data 
Ysgolion (Ionawr 2023) 

Sicrwydd Rhesymol 
 

Mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud o ran mabwysiadu polisïau diogelu data 
allweddol, ac mae arferion wedi parhau i wella gyda staff a llywodraethwyr â gwell 
gwybodaeth am rwymedigaethau diogelu data drwy sesiynau hyfforddi a 
chyflwyniadau. Mae gwaith pellach i’w wneud i sicrhau bod pob ysgol ar yr un lefel 
o gydymffurfio, ac i barhau i sicrhau bod gan ysgolion yr holl Gytundebau Diogelu 
Data ac Asesiadau Effaith Diogelu Data gofynnol. 

 

7. Casgliadau a Chamau Nesaf 

• Er gwaetha’r pandemig Covid-19, mae ysgolion wedi gallu prosesu’r rhaglen 

diogelu data dros y flwyddyn ddiwethaf. 

• Mae rheolaeth gwybodaeth dydd i ddydd arferion rheoli gwybodaeth yn yr 

ysgolion wedi gwneud cynnydd dros y flwyddyn ddiwethaf. 

• Mae cynnydd pellach wedi’i wneud o ran mabwysiadu polisïau diogelu data 

allweddol, gyda’r ffocws yn awr angen bod ar ysgolion yn monitro ac yn 

tystiolaethu eu cydymffurfiad â pholisïau diogelu data unigol wrth symud 

ymlaen. 

• Penaethiaid a staff ysgolion wedi cael mewnbwn i ddatblygiadau drwy 

gyfarfod y Grŵp Gweithredol Diogelu Data Ysgolion, gan gynnwys amserlenni 

gweithredoedd yn y Strategaeth Datblygu Diogelu Data Ysgolion, a datblygiad 

polisïau, arweiniad a thempledi newydd.  

• Mae cynnydd arwyddocaol wedi’i wneud o ran uwchraddio systemau ac 

isadeiledd TGCh yr ysgolion, drwy drosglwyddo i wasanaethau cwmwl HWB, 

a’r gwaith hwn wedi’i gwblhau. Mae mwy o waith yn y broses o gael ei 

gwblhau i wella diogelwch systemau, gyda MFA yn cael ei alluogi ar gyfrifon 

HWB staff a gliniaduron In Tune yn cael eu dosbarthu i ysgolion. Mae hyn 

wedi arwain at wneud systemau ysgol yn fwy diogel.  

• Mae cynnydd arwyddocaol wedi’i wneud mewn sicrhau bod cytundebau 

diogelu data priodol ar waith gyda phroseswyr data. Mae gwaith mapio o 

amgylch pa systemau, rhaglenni ac apiau y mae ysgolion yn eu defnyddio 
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wedi’i gwblhau ac mae asesiadau wedi’u cwblhau ar Gytundebau Prosesu 

Data gyda llyfrgell o’r asesiadau’n cael eu rhannu’n fuan. Mae gwaith i’w 

wneud ar greu DPIAau ar gyfer prosesu penodol, a bydd pecyn o 

gytundebau’n cael ei rannu ag ysgolion i’w lofnodi.  

• Mae cynnydd arwyddocaol wedi’i wneud o amgylch adnabod a darparu 

hyfforddiant penodol ar gyfer staff ysgolion, gan gynnwys y corff 

llywodraethol, gyda nifer o sesiynau hyfforddiant yn cael eu darparu i staff ar 

bob lefel. Mae hyn wedi cyfrannu at sicrhau bod pawb yn strwythur yr ysgol yn 

ymwybodol o’u cyfrifoldebau diogelu data. Mae angen cynnal sesiynau 

diogelu data pellach i sicrhau bod staff a llywodraethwyr o bob ysgol wedi 

derbyn hyfforddiant. Mae hyn yn cynnwys darparu hyfforddiant i staff ysgolion 

ar gynnwys y Polisi Cyfryngau Cymdeithasol Staff Ysgolion a Pholisi E-bost 

Staff Ysgolion. 

• Mae rhywfaint o gynnydd wedi’i wneud, ond mae gwaith pellach i’w wneud ar 

sicrhau bod risgiau diogelu data’n cael eu rheoli’n effeithiol, a bod Asesiadau 

Effaith Diogelu Data’n cael eu cwblhau ar gyfer gweithgareddau prosesu risg 

uchel.  

• Mae gan y rhan fwyaf o ysgolion bellach Hysbysiadau Preifatrwydd addas a 

chyfredol, gyda’r rhan fwyaf o ysgolion wedi rhannu’r rhain â rhieni ac wedi 

rhoi’r fersiwn cyffredinol a’r fersiwn plant a phobl ifanc ar wefan yr ysgol.  

• Mae’r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi ymgymryd ag ymweliad archwilio 

i bob ysgol i fonitro cydymffurfiad â rhwymedigaethau diogelu data, ac wedi 

darparu adroddiad o ganfyddiadau i bob ysgol, sy’n cynnwys sgôr risg a 

gweithredoedd i’w cymryd.  

• Mae’r ffurflen ganiatâd gyfredol wedi’i hadolygu, ac mae taflen gysylltiedig yn 

egluro UK GDPR wedi’i datblygu. 

• Er bod cynnydd wedi’i wneud gyda datblygu templed sydd wedi’i boblogi o 

flaen llaw i ysgolion ei addasu ar gyfer eu hanghenion unigol, mae angen 

rhannu’r templed fel bod gan bob ysgol ROPA a Chofrestr Asedau 

Gwybodaeth cyfredol. 

• Mae angen i rai ysgolion waredu â dogfennau hanesyddol i sicrhau nad oes 

unrhyw wybodaeth yn cael ei chadw heibio ei chyfnod cadw. Mae’r Ddogfen 

Cyfnodau Cadw Ysgolion wedi’i rhannu gydag ysgolion i’w defnyddio. 

• Mae angen datblygu Cynllun Parhad Busnes a Chynllun Adfer Trychineb a’u 

mabwysiadu gan ysgolion i sicrhau y gellir cael mynediad at ddata personol o 

hyd yn ystod digwyddiad neu drychineb.  

• Mae Strategaeth Datblygu Diogelu Data Ysgolion wedi’i datblygu ar gyfer y 

flwyddyn ysgol 2022-2023 i sicrhau bod gweithredoedd sydd angen eu 

cwblhau o hyd o’r strategaeth flaenorol yn cael eu cwblhau, ac i gynnwys 

camau gweithredu newydd sydd angen eu cymryd (gweler ATODIAD B).  

• Mae angen rhoi mwy o swyddogaethau adrodd a monitro mewn lle er mwyn 

monitro effeithiolrwydd y Gwasanaeth Swyddog Diogelu Data drwy ddarparu 

mwy o gyfleon i Benaethiaid a staff ysgolion i roi adborth ar sesiynau 

hyfforddiant ac ar ansawdd a defnyddioldeb o’r gwasanaeth, ac ar y cyngor ac 

arweiniad sydd yn cael ei ddarparu o dan y Cytundeb Lefel Gwasanaeth. 
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ATODIAD A 

 

STRATEGAETH DATBLYGU DIOGELU DATA YSGOLION YNYS MÔN 2021-2022 

Fersiwn Pedwar 

 

Mae’r strategaeth wedi ei hadolygu gyda mewnbwn gan y Grŵp Gweithredol Diogelu Data Ysgolion er mwyn cadarnhau bod yr 

amserlen newydd yn gweithio i’r ysgolion (gweithredoedd sy’n ymwneud yn uniongyrchol ag ysgolion). 

Rhif 
 

Polisi, Canllawiau, Dogfennau 
Allweddol / Gweithgaredd 

Dyddiad 
Cyflwyno i’r 
Ysgolion i 

Fabwysiadu 
/ Cychwyn y 

Gwaith  

Hyfforddiant / Codi Ymwybyddiaeth / 
Cymorth ar Gael  

Dyddiad Targed i 
Gwblhau * 

1 Mapio Llif Data rhwng yr Ysgolion 
a’r Cyngor  
Mapio’r llif data, ‘data flows’, rhwng yr 
ysgolion a’r Cyngor er mwyn adnabod 
ble mae angen cytundeb a chreu DPA 
addas. 

 
Medi 2021 

Mapio llif data rhwng yr ysgolion a’r Cyngor 
a chreu cytundebau addas ar gyfer unrhyw 

drefniant sydd ar waith.  
 

Gwaith mapio wedi ei 
gwblhau erbyn 24.06.22 

2 Adolygu Trefniadau gyda 
Proseswyr Data 
Adolygu trefniadau rhwng ysgolion 
unigol a phroseswyr data a chwblhau 
unrhyw DPA sydd ei angen.  

 
Medi 2021 

Adolygu trefniadau gyda phroseswyr data; 
cwblhau unrhyw DPA sydd ei angen ac 

asesu bod cytundebau gan ddarparwyr yn 
cyrraedd gofynion. Creu llyfrgell o’r holl 
ddogfennau DPA a chytundebau eraill. 

Cael y prif gytundebau ar 
waith erbyn 27.05.22 

 

3 Rhannu polisïau a dogfennau i’w 
mabwysiadu’n ffurfiol gan y Bwrdd 
Llywodraethu (Pecyn Cam 3) 

 
Hydref 2021 

Pob ysgol i fabwysiadu’r polisïau a nodi eu 
bod wedi eu mabwysiadu ar yr ARhY. 

08.04.22 (os heb wneud 
yn barod) 

4 Archwiliad Diogelu Data 
Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn 
ymweld â phob ysgol unigol i adolygu 
trefniadau a chydymffurfiaeth diogelu 
data. 

 
Mawrth 2022 

- Mehefin 
2022 

 

Sesiwn hanner diwrnod gyda phob ysgol 
unigol 

 
 

SDDY wedi cwblhau pob 
ymweliad unigol i ysgolion 

erbyn 30.06.22 
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5 Adolygu Polisi Diogelu Data 
Ysgolion  
(hwn yn cael ei adolygu yn flynyddol) 
 
 

 
Ebrill 2022 

SDDY i gynnal sesiwn fesul dalgylch er 
mwyn rhoi hyfforddiant ar gynnwys y polisi 
(hyn yn cynnwys hyfforddiant ar 6 hefyd).  

Mabwysiadu’r Polisi 
Diogelu Data Ysgolion 
diwygiedig a nodi ei fod 
wedi ei fabwysiadu ar yr 
ARhY erbyn 24.06.22 

6 Rhannu polisïau a dogfennau i’w 
mabwysiadu’n ffurfiol gan y Bwrdd 
Llywodraethu (Pecyn Cam 4) 

 
Ebrill 2022 

 

SDDY i gynnal sesiwn fesul dalgylch er 
mwyn rhoi hyfforddiant ar gynnwys y pecyn 
(hyn yn cynnwys hyfforddiant ar 5 hefyd).  

Mabwysiadu’r polisïau a 
nodi eu bod wedi eu 

mabwysiadu ar yr ARhY 
erbyn 24.06.22   

7 Rhannu Pecyn Cofnodion 
Gweithgareddau Prosesu a 
Chofrestr Asedau Gwybodaeth 
Ysgolion 

 
Ebrill 2022 

 

SDDY i drefnu sesiynau cwblhau ROPA a 
Chofrestr Asedau Gwybodaeth gydag 

ysgolion sydd angen cymorth. 
 

Cael ROPA a Chofrestr 
Asedau Gwybodaeth 

cyflawn a chyfredol a nodi 
eu bod wedi eu 

mabwysiadu ar yr ARhY 
erbyn 27.05.22 

8 Cwblhau Dogfennau DPIA  
Cychwyn cwblhau unrhyw DPIA sydd 
angen ei gwblhau. Cychwyn gyda 
systemau CCTV ysgolion unigol.   

 
Ebrill 2022 

 

Cwblhau unrhyw DPIA sydd ei angen ar 
ysgolion unigol. Creu llyfrgell o’r holl 

ddogfennau DPIA er mwyn gallu eu rhannu 
ac addasu ar gyfer ysgolion unigol.   

Cael y prif ddogfennau 
DPIA ar waith erbyn 

01.07.22 

9 Hyfforddiant Diogelu Data 
Llywodraethwyr Ysgol 

Ebrill 2022 SDDY i gynnal sesiwn hyfforddiant diogelu 
data gyda llywodraethwyr ysgol. 

Sesiwn yn cael ei chynnal 
ar 26.04.22 

10 Rhannu polisïau i’w mabwysiadu’n 
ffurfiol gan y Bwrdd Llywodraethu 
(Pecyn Cam 5) 
 

 
Mai 2022 

 

SDDY i gynnal sesiwn fesul dalgylch er 
mwyn rhoi hyfforddiant ar gynnwys y pecyn 

polisïau a phecyn ffurflenni caniatâd. 

Mabwysiadu’r polisïau a 
nodi eu bod wedi eu 

mabwysiadu ar yr ARhY 
erbyn 15.07.22 

11 Rhannu Pecyn Ffurflenni Caniatâd  
 

 
Mai 2022 

 

SDDY i gynnal sesiwn fesul dalgylch er 
mwyn rhoi hyfforddiant ar gynnwys y pecyn 

a phecyn polisïau Cam 5.   

Mabwysiadu’r ffurflenni 
caniatâd newydd erbyn 

15.07.22 (i’w defnyddio 
ym mis Medi 2022) 

12 Trafod materion diogelu data 
ysgolion â’r fforymau a rhannu 
newyddlen diweddariadau diogelu 
data ysgolion.  

 
Mai 2022 

SDDY i gyfarfod â phenaethiaid ar gyfer 
rhannu diweddariadau ac i adrodd ar 
gynnydd gyda’r Cynllun Diogelu Data 

Ysgolion.  

Trafod y cynllun a rhannu’r 
newyddlen â’r ysgolion 
drwy’r fforymau erbyn 

30.05.22  
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* Amserlen i’w hadolygu gyda’r Grŵp Gweithredol Diogelu Data Ysgolion yn dymhorol.  

Gwaith fydd yn digwydd drwy’r flwyddyn ysgol: 

• adolygu trefniadau gyda phroseswyr data a chwblhau unrhyw DPA sydd ei angen, ac adeiladu llyfrgell o’r cytundebau DPA; 

• cwblhau unrhyw DPIAau sydd angen eu cwblhau (canolbwyntio ar systemau CCTV fel man cychwyn) ac adeiladu llyfrgell o 

ddogfennau DPIA;  

• monitro pa bryd mae ysgolion wedi mabwysiadu polisïau a monitro cynnydd prif elfennau diogelu data drwy’r Adolygiad 

Rheolaeth Ysgol (ARhY). 

Gwaith mae Cwmni Celyn yn ymgymryd ag ef: 

• adolygu trefniadau gyda phroseswyr data ac asesu DPA penodol;  

• cwblhau DPIA penodol; 

• adolygu a diweddaru dogfen Cyfnodau Cadw Ysgolion; 

• cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu cynnal gyda Cwmni Celyn er mwyn trafod cynllun gwaith a cynnydd.  
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ATODIAD B 

 

STRATEGAETH DATBLYGU DIOGELU DATA YSGOLION YNYS MÔN 2022-2023 

Fersiwn Un 

 

Rhif 
 

Polisi, Canllawiau, Dogfennau 
Allweddol / Gweithgaredd 

Dyddiad 
Cyflwyno i’r 
Ysgolion i 

Fabwysiadu 
/ Cychwyn y 

Gwaith  

Hyfforddiant / Codi Ymwybyddiaeth / 
Cymorth ar Gael  

Dyddiad Targed i 
Gwblhau * 

1 Mapio Llif Data rhwng yr Ysgolion 
a’r Cyngor  
Mapio’r llif data, ‘data flows’, rhwng yr 
ysgolion a’r Cyngor er mwyn adnabod 
ble mae angen cytundeb a chreu DPA 
addas. 

Medi 2021 Mapio llif data rhwng yr ysgolion a’r Cyngor 
a chreu cytundebau addas ar gyfer unrhyw 

drefniant sydd ar waith.  
 

Gwaith mapio wedi ei 
gwblhau erbyn 17.02.23 

2 Adolygu Trefniadau gyda 
Phroseswyr Data 
Adolygu trefniadau rhwng ysgolion 
unigol a phroseswyr data a chwblhau 
unrhyw DPA sydd ei angen.  

 
Medi 2021 

Adolygu trefniadau gyda phroseswyr data; 
cwblhau unrhyw DPA sydd ei angen ac 

asesu bod cytundebau gan ddarparwyr yn 
cyrraedd gofynion. Creu llyfrgell o’r holl 
ddogfennau DPA a chytundebau eraill. 

Cael y prif gytundebau ar 
waith erbyn 17.02.23 

(gwaith hwn yn mynd yn ei 
flaen yn barhaol)  

 

3 Hyfforddiant Diogelu Data 
Llywodraethwyr Ysgol 

Hydref 2022 SDDY i gynnal sesiwn hyfforddiant diogelu 
data gyda llywodraethwyr Ysgol. 

Sesiwn yn cael ei chynnal 
ar 20.10.22 

4 Rhannu polisïau i’w mabwysiadu’n 
ffurfiol gan y Bwrdd Llywodraethu 
(Pecyn Cam 5) 
 

Tachwedd 
2022 

 

SDDY i gynnal sesiwn fesul dalgylch er 
mwyn rhoi hyfforddiant ar gynnwys y pecyn 

polisïau a phecyn ffurflenni caniatâd. 

Mabwysiadu’r polisïau a 
nodi eu bod wedi eu 

mabwysiadu ar yr ARhY 
erbyn 17.02.23 

5 Rhannu Pecyn Ffurflenni Caniatâd  
 

Tachwedd 
2022 

SDDY i gynnal sesiwn fesul dalgylch er 
mwyn rhoi hyfforddiant ar gynnwys y pecyn 

a phecyn polisïau Cam 5.   

Mabwysiadu’r ffurflenni 
caniatâd newydd erbyn 

17.02.23 
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6 Rhannu Pecyn Cofnodion 
Gweithgareddau Prosesu a 
Chofrestr Asedau Gwybodaeth 
Ysgolion 

Rhagfyr 2022 
 

SDDY i drefnu sesiynau cwblhau ROPA a 
Chofrestr Asedau Gwybodaeth gydag 

ysgolion sydd angen cymorth. 
 

Cael ROPA a Chofrestr 
Asedau Gwybodaeth 

cyflawn a chyfredol a nodi 
eu bod wedi eu 

mabwysiadu ar yr ARhY 
erbyn 31.03.23 

7 Adolygu Polisi Diogelu Data 
Ysgolion  
(hwn yn cael ei adolygu’n flynyddol) 
 
 

Rhagfyr 2022  Mabwysiadu’r Polisi 
Diogelu Data Ysgolion 
diwygiedig a nodi ei fod 
wedi ei fabwysiadu ar yr 
ARhY erbyn 17.02.23 

8 Cyflwyniad Diogelu Data yn y 
Sesiwn Anwytho/Ail-gyfarwyddo 
Penaethiaid 

Ionawr 2023 SDDY i roi cyflwyniad diogelu data yn y 
sesiwn anwytho/ail-gyfarwyddo penaethiaid.  

Sesiwn yn cael ei chynnal 
ar 18.01.23 

9 Hyfforddiant Polisi Cyfryngau 
Cymdeithasol a Pholisi E-byst Staff 
Ysgolion 

Ionawr 2023 
 

Cynnal sesiynau hyfforddiant gyda staff 
ysgolion.  

Sesiynau wedi eu cynnal 
erbyn 06.04.23 

10 Cwblhau Dogfennau DPIA  
Rhannu templedi cyffredinol DPIA ag 
ysgolion unigol i’w haddasu. Cychwyn 
gyda systemau CCTV.  

Ionawr 2023 
 

Rhannu llyfrgell o’r holl dempledi DPIA er 
mwyn gallu eu haddasu ar gyfer ysgolion 

unigol.   

Ysgolion i gael y prif 
ddogfennau DPIA ar waith 

erbyn 06.04.23 (gwaith 
hwn yn mynd yn ei flaen 

yn barhaol) 

11 Creu Cynllun Adfer Trychineb a 
Pharhad Busnes  

Ionawr 2023 Creu cynllun gall ysgolion ei ddilyn os oes 
trychineb neu ddigwyddiad fel bod parhad 

busnes o gwmpas cael mynediad at 
wybodaeth bersonol. 

Rhannu’r Cynllun Adfer 
Trychineb a Pharhad 

Busnes gydag ysgolion 
erbyn 06.04.23 

12 Hyfforddiant Diogelu Data 
Llywodraethwyr Ysgol 

Mawrth 2023 SDDY i gynnal sesiwn hyfforddiant diogelu 
data gyda llywodraethwyr ysgol. 

Sesiwn yn cael ei chynnal 
ar 16.03.23 

13 Archwiliad Diogelu Data 
Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn 
ymweld â phob ysgol unigol i adolygu 
trefniadau a chydymffurfiaeth diogelu 
data. 

Mawrth 2023 
- Mehefin 

2023 
 

Sesiwn hanner diwrnod gyda phob ysgol 
unigol. 

 
 

SDDY wedi cwblhau pob 
ymweliad unigol i ysgolion 

erbyn 30.06.23 
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* Amserlen i’w hadolygu gyda’r Grŵp Gweithredol Diogelu Data Ysgolion yn dymhorol.  

Gwaith fydd yn digwydd drwy’r flwyddyn ysgol: 

• adolygu trefniadau gyda phroseswyr data a chwblhau unrhyw DPA sydd ei angen, ac adeiladu llyfrgell o asesiadau o’r 

cytundebau DPA; 

• cwblhau unrhyw DPIAau sydd angen eu cwblhau ac adeiladu llyfrgell o ddogfennau DPIA;  

• monitro pa bryd mae ysgolion wedi mabwysiadu polisïau a monitro cynnydd prif elfennau diogelu data drwy’r Adolygiad 

Rheolaeth Ysgol (ARhY).  
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