Gwybodaeth am Gyd-Reolwyr - Ymgynghoriad ar newidiadau i'r Amodau
Cydnabod
Yn unol ag Erthygl 26(2), 2il frawddeg y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol
(GDPR)
Pam ydyn ni'n gweithredu fel Cyd-Reolwyr?
Trwy gydol yr Ymgynghoriad ar Newidiadau i'r Amodau Cydnabod, mae CCEA
Regulation (Parti 1), Ofqual (Parti 2) a Cymwysterau Cymru (Parti 3) yn cydweithio'n
agos. Mae hyn hefyd yn berthnasol i brosesu eich data personol.
Mae'r Partïon wedi penderfynu ar y cyd y drefn y bydd y data hwn yn cael ei brosesu
ar gyfer pob cam o'r prosesu. Mae'r Partïon felly yn gweithredu fel Cyd-Reolwyr sy'n
gyfrifol am amddiffyn eich data personol o fewn y camau prosesu a nodir isod (Erthygl
26 GDPR).
Mae'r Partïon yn gweithredu fel Cyd-Reolwyr at ddibenion cynnal ymgynghoriad ar
ddiwygiadau i'r Amodau Cydnabod.
Bydd y Partïon yn gweithredu fel Cyd-Rreolwyr wrth gasglu data personol gan
gynnwys:
•
•
•
•

Enwau, manylion cyswllt a statws ymatebwyr i'r ymgynghoriad tri rheoleiddiwr;
Barn ymatebwyr i'r ymgynghoriad tri rheoleiddiwr y gellir ei briodoli i unigolion;
Enwau a manylion cyswllt cynigwyr ar gyfer y contract i grynhoi ymatebion yr
ymgynghoriad;
Enwau a manylion cyswllt aelodau staff a benodir gan bob Rheolwr.

Beth gytunodd y Partïon arno?
Fel rhan o'u cyd-reolaeth o dan y gyfraith diogelu data, mae'r holl Bartïon wedi cytuno
pa un ohonynt sy'n cyflawni'r amrywiol rwymedigaethau o dan y GDPR. Mae hyn yn
ymwneud yn benodol â chyflawni hawliau gwrthrych data a'r rhwymedigaethau
gwybodaeth o dan Erthyglau 13 a 14 GDPR.
Mae'r Trefniant hwn yn angenrheidiol wrth i ni brosesu data personol ar wahanol
gamau o'r prosesu a chan wahanol systemau a weithredir naill ai gan Barti 1, Barti 2
neu Barti 3.
Cam prosesu / system TG
Cam 1. Trefniadau gyda Smart Survey

Mae'r rhwymedigaethau i'w cyflawni
trwy:
Parti 3

1

Cam 2. Adolygu ymatebion i'r
ymgynghoriad a gasglwyd trwy Smart
Survey
Cam 3. Adolygu ymatebion i'r
ymgynghoriad a gasglwyd trwy'r post
ac e-bost
Cam 4. Dileu ymatebion yr Arolwg
Clyfar 3 mis ar ôl cau'r ymgynghoriad
Cam 5. Adolygu ceisiadau i'r contract
ar gyfer cynnal gwaith crynhoi a
dadansoddi
Cam 6. Rhannu ymatebion i'r
ymgynghoriad â chontractwr a
benodwyd i gynnal crynodeb a
dadansoddiad.
Cam 7. Dileu Data Personol a gafwyd
trwy ymatebion ymgynghori ar ôl 12
mis.
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Beth mae hyn yn ei olygu i wrthrychau data?
Hyd yn oed pan fo'r Partïon yn gweithredu fel Cyd-Reolwyr, maent yn cyflawni'r
gofynion diogelu data yn unol â'u cyfrifoldebau priodol ar gyfer y camau prosesu
penodol fel a ganlyn:
•

Lle mae'r Partïon yn gweithredu fel Cyd-Reolwyr,
o Mae'r 3 Parti yn gyfrifol am brosesu data personol yng Nghamau 2, 3, 5
a 7; a
o Mae Parti 3 yn gyfrifol am brosesu data personol yng Nghamau 1, 4 a 6.

•

Rhaid i'r tair Parti ddarparu unrhyw wybodaeth sy'n ofynnol o dan Erthyglau 13
a 14 GDPR i'r gwrthrych data ar ffurf gryno, dryloyw, dealladwy a hygyrch, gan
ddefnyddio iaith glir a blaen ac yn rhad ac am ddim. At y diben hwn, rhaid i bob
Parti roi'r holl wybodaeth angenrheidiol i'r Parti arall o'i faes gweithgaredd.

•

Rhaid i'r Partïon hysbysu ei gilydd ar unwaith o unrhyw gais a wneir gan
wrthrychau data. Byddant yn darparu'r holl wybodaeth sy'n angenrheidiol i
gyflawni ceisiadau mynediad i'w gilydd.

•

Gellir defnyddio hawliau diogelu data yn erbyn y tair Parti. Mewn egwyddor,
mae gwrthrych data yn derbyn y wybodaeth gan y sefydliad y maent wedi
cysylltu ag ef i haeru eu hawliau.
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