
Datganiad Preifatrwydd Myfyrwyr 
Prifysgol Abertawe yw'r rheolydd data ac mae'n ymrwymedig i amddiffyn hawliau 
myfyrwyr yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 y DU (Y Ddeddf) a'r Rheoliad Diogelu 
Data Cyffredinol newydd (Y Rheoliad).  Mae gan Brifysgol Abertawe Swyddog 
Diogelu Data a gellir cysylltu â'r unigolyn hwnnw yn dataprotection@abertawe.ac.uk 

Mae'r datganiad hwn yn esbonio sut mae'r Brifysgol yn ymdrin â'ch gwybodaeth 
bersonol ac yn ei defnyddio yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr ac ar ôl i chi raddio. 
Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i ddiogelu'ch gwybodaeth a bod yn dryloyw am yr 
wybodaeth sydd ganddi. Mae gan y Brifysgol amrywiaeth o bolisïau a gweithdrefnau 
diogelu data ar waith sydd ar gael yma: http://www.swansea.ac.uk/the-
university/world-
class/vicechancellorsoffice/compliance/dataprotection/dataprotectionpolicy/.  

Gall rhannau eraill o'r Brifysgol gasglu gwybodaeth bersonol hefyd, er enghraifft, 
Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr, a darperir hysbysiadau prosesu teg ar adeg ei 
chasglu yn ôl yr angen. 

Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu amcanoch chi? 

Bydd Prifysgol Abertawe'n casglu gwybodaeth amdanoch wrth i ni ymwneud â chi fel 
myfyriwr neu gyn-fyfyriwr, er enghraifft, pan fyddwch yn ymgeisio ac yn cofrestru ac 
wrth i chi ddilyn eich cwrs. Mae'n bosib y byddwn yn derbyn gwybodaeth amdanoch 
o'r tu allan i'r Brifysgol hefyd, megis gwybodaeth gan UCAS yn ymwneud â 
cheisiadau israddedigion i UCAS, a gwybodaeth a ddarperir gan ganolwyr.  Dyma rai 
o'r mathau o wybodaeth bersonol sy'n cael eu prosesu ond nid yw'r rhestr hon yn 
gynhwysfawr: 

• Manylion cyswllt a gwybodaeth arall sy'n cael eu cyflwyno yn ystod y 
prosesau ymgeisio a chofrestru. 

• Manylion cyrsiau, modiwlau, amserlenni a neilltuo ystafelloedd, marciau 
mewn asesiadau ac arholiadau. 

• Gwybodaeth bersonol ac ariannol sy'n cael ei chasglu at ddibenion gweinyddu 
ffioedd a thaliadau, benthyciadau, grantiau, ysgoloriaethau a chronfeydd 
caledi. 

• Ffotograffau a recordiadau fideo at ddiben recordio darlithoedd, asesiadau ac 
arholiadau myfyrwyr.  

• Gwybodaeth am weithgarwch unigolyn yn y Brifysgol, megis gwybodaeth am 
bresenoldeb a defnydd o wasanaethau electronig fel Blackboard. 

• Manylion cyswllt perthynas agosaf i'w defnyddio mewn argyfwng. 
• Gwybodaeth mewn perthynas ag atal a chanfod troseddu a diogelwch staff a 

myfyrwyr, gan gynnwys, ymysg pethau eraill, lluniau o gamerâu cylch cyfyng 
a data sy'n ymwneud â thorri rheoliadau'r Brifysgol. 

• Gwybodaeth sy'n cael ei chasglu at ddibenion monitro cyfle cyfartal. 
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• Gwybodaeth sy'n ymwneud â darparu cyngor, cymorth a gwasanaethau lles, 
megis data ynghylch defnydd o'r gwasanaethau a gynigir gan y Gwasanaeth 
Cymorth Myfyrwyr. 

• Myfyrwyr Rhyngwladol: copïau o basbortau, teithebau ac unrhyw ddogfennau 
eraill sy'n ofynnol i gydymffurfio â gofynion y Swyddfa Gartref, yn ogystal â 
data biometrig at ddibenion presenoldeb. 

• Myfyrwyr o'r DU a'r UE: copïau o basbortau neu unrhyw ddogfennau eraill 
sy'n ofynnol er mwyn sicrhau bod gennych hawl i dderbyn cymorth ariannol 
gan lywodraeth y DU ac i gydymffurfio â gofynion hawl i astudio ac at 
ddibenion adnabod. 

Sut bydd fy ngwybodaeth yn cael ei defnyddio? 

Er nad oes modd nodi pob diben defnyddio'ch gwybodaeth, dyma enghreifftiau o'r 
ffyrdd posibl y caiff ei defnyddio yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. Mae'r rhif yn y 
cromfachau'n cyfeirio at y sail gyfreithiol, fel y'i diffinnir gan y Rheoliad Diogelu 
Data Cyffredinol ac y manylir arni yn y tabl isod, mae'r Brifysgol yn dibynnu arni er 
mwyn prosesu'ch data yn gyfreithlon. 

• Gweinyddu'ch astudiaethau a chofnodi cyflawniadau academaidd (er enghraifft 
eich dewisiadau cwrs, arholiadau ac asesiadau, a chyhoeddi rhestrau pasio a 
rhaglenni graddio) (1) 

• Cynorthwyo wrth ddiwallu anghenion gofal bugeiliol a lles (er enghraifft, y 
gwasanaeth cwnsela a gwasanaethau ar gyfer myfyrwyr ag anableddau) (2) 

• Gweinyddu cymorth ar gyfer eich holl anghenion cyflogadwyedd (e.e. darparu 
cyngor ar yrfaoedd).  Caiff eich gwybodaeth ei phrosesu gan drydydd parti dan 
gontract, er mwyn sicrhau y cewch fanteisio ar amrywiaeth o wasanaethau 
cyflogadwyedd sy'n ategu adnoddau'r Brifysgol. Caiff eich gwybodaeth ei chadw 
ar ôl i chi raddio er mwyn sicrhau y cewch fanteisio ar yr holl gymorth datblygu 
gyrfa mae'r Brifysgol yn ei gynnig i bob un o'i graddedigion. Mae rhagor o 
wybodaeth am y cymorth hwn ar gael yn: http://www.swansea.ac.uk/sea/ (3). 

• Gweinyddu agweddau ariannol ar eich cofrestriad fel myfyriwr (er enghraifft talu 
ffioedd, casglu dyledion) (1) 

• Darparu neu gynnig cyfleusterau a gwasanaethau i fyfyrwyr (e.e. cyfleusterau 
chwaraeon, cyfleusterau cyfrifiadura a'r Llyfrgell) (1) 

• Cynnal ymchwiliadau yn unol â rheoliadau academaidd a chamymddygiad (1) 
• Gweithredu prosesau a threfniadau diogelwch, disgyblu, cwyno a sicrhau 

ansawdd (1) 
• Cynhyrchu ystadegau rheoli ac ymchwilio i effeithiolrwydd ein rhaglenni astudio, 

a chynhyrchu ystadegau at ddibenion statudol (4), (5) 
• Monitro gweithgarwch myfyrwyr ar deithebau Haen 4 er mwyn sicrhau eu bod yn 

cydymffurfio â thelerau eu nawdd (4) 
• Uchafu cyfleoedd unigolyn i lwyddo drwy ddefnyddio dadansoddeg ddysgu i 

fonitro ymrwymiad unigolyn i'w astudiaethau. Bydd hyn yn golygu prosesu data 
megis presenoldeb, asesu a defnydd o'r amgylchedd dysgu rhithwir er mwyn 
datblygu darlun cyffredinol o ymrwymiad. Ni fyddwn yn prosesu gwybodaeth o'r 
fath oni bai ei fod yn angenrheidiol er buddiannau cyfreithlon y Brifysgol neu'r 
myfyriwr, ac oni bai fod cyfiawnhad dros y prosesu ac na fydd yn cael effaith 
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niweidiol ar hawliau, rhyddid neu fuddiannau cyfreithlon y myfyriwr. Ni chaiff data 
personol sensitif/categori arbennig ei brosesu ond lle mae'r Brifysgol yn archwilio 
tueddiadau ac yn dadansoddi patrymau i lunio adroddiadau rheoli ystadegol (3), 
(5). 

• Monitro ein cyfrifoldebau dan bolisïau cyfle cyfartal (4), (5). 
• At ddibenion yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) - mae'n ofynnol i 

Brifysgol Abertawe anfon peth o'r wybodaeth rydym yn ei chasglu am fyfyrwyr at 
yr Asiantaeth at ddibenion dadansoddi ystadegol (4), (5). Cliciwch yma am ragor 
o wybodaeth am sut mae HESA yn defnyddio'ch data personol.  

• I alluogi’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch a/neu drydydd parti dan gontract, 
gynnal yr Arolwg o Ddeiliannau Graddedigion ar ôl i chi raddio (4). Cliciwch yma 
am ragor o wybodaeth am sut mae eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio.  

• Ar gyfer yr Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (Atodiad Diploma) - er mwyn 
darparu gwybodaeth am ddysgu a chyflawniad myfyriwr sy'n fanylach na'r system 
dosbarthiad gradd draddodiadol. (4). 

• At ddibenion eithriad Treth y Cyngor, lle caiff gwybodaeth bersonol ei choladu 
adeg cofrestru a'i rhannu ag awdurdodau lleol (3).  

• At ddibenion pleidleisio: lle’r ydych wedi rhoi'ch cydsyniad, bydd y Brifysgol yn 
eich cofrestru i bleidleisio yn etholiadau lleol a chyffredinol y DU (2).  

• I gysylltu â chi ar ôl i chi raddio er mwyn rhoi gwybod i chi am aelodaeth a 
digwyddiadau cymdeithas y cyn-fyfyrwyr, datblygiadau newydd yn y Brifysgol ac i 
ddiweddaru'ch dewisiadau cyfathrebu a sicrhau bod eich profiad o Gymdeithas 
Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe mor wobrwyol â phosib.  Lle mae gennym eich 
cydsyniad, bydd y Brifysgol hefyd yn rhannu data am ethnigrwydd i alluogi Undeb 
y Myfyrwyr i fonitro a hyrwyddo cyfranogiad gan fyfyrwyr BME (3), (2). 
 

Y sail gyfreithiol dros brosesu'ch gwybodaeth 
(1) Pan fyddwch yn dechrau cwrs neu'n cofrestru fel myfyriwr ym Mhrifysgol 

Abertawe, bydd yn ofynnol i Brifysgol Abertawe gasglu, storio, defnyddio a 
phrosesu mewn ffyrdd eraill, gwybodaeth amdanoch chi at unrhyw ddibenion 
sy'n gysylltiedig ag addysgu, darparu cymorth, ymchwil, gweinyddiaeth, eich 
iechyd a'ch diogelwch, ac am resymau eraill, y tybir eu bod yn 
angenrheidiol i gyflawni'r contract rhyngoch chi a'r Brifysgol. Byddwn yn 
defnyddio'ch gwybodaeth at rai dibenion penodol eraill ar ôl i'ch cyfnod fel 
myfyriwr ddod i ben hefyd. Gweler Erthygl 6(1)(b) y Rheoliad Diogelu Data 
Cyffredinol. 

(2) Bydd y Brifysgol yn gofyn am eich cydsyniad er mwyn cynorthwyo gyda'ch 
anghenion bugeiliol a lles (e.e. y gwasanaeth cwnsela a gwasanaethau ar 
gyfer myfyrwyr ag anableddau). Gweler Erthygl 6(1)(a) y Rheoliad. 

(3) Mae'n bosib y bydd angen i ni brosesu'ch data personol er lles ein 
buddiannau cyfreithlon neu fuddiannau cyfreithlon trydydd parti. Ni 
fyddwn yn gwneud hyn oni bai fod y prosesu y tu allan i’n swyddogaeth 
gyhoeddus graidd; nad yw'n anghyfiawnadwy; ac na fydd yn cael effaith 
niweidiol ar hawliau a rhyddid neu fuddiannau cyfreithlon y myfyriwr. Gweler 
Erthygl 6 (1)(f) y Rheoliad. 

(4) Mae angen prosesu'ch data personol er mwyn cyflawni tasg a wneir er lles 
y cyhoedd, neu wrth arfer awdurdod swyddogol a freiniwyd yn y 
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Brifysgol (gweler Erthygl 6(1)(e)) ac at ddibenion ystadegol ac ymchwil 
(gweler Erthygl 89 y Rheoliad). 

(5) Mae angen prosesu data mewn Categorïau Arbennig at ddibenion 
ystadegol ac ymchwil yn unol ag erthygl 89(1) yn seiliedig ar ddyletswyddau 
Deddf Cydraddoldeb 2010 (gweler Erthygl 9(2)(j)) y Rheoliad. 

Pwy sy'n derbyn eich gwybodaeth? 

Lle bo angen, caiff gwybodaeth bersonol ei rhannu o fewn Colegau a chydag 
adrannau eraill yn y Brifysgol. Mae'r Brifysgol yn diogelu gwybodaeth bersonol ac ni 
chaiff gwybodaeth ei datgelu i drydydd parti oni bai fod gennym gydsyniad neu le 
caniateir hynny gan y gyfraith. Mae'r adran hon yn amlygu'r prif sefydliadau a'r 
amgylchiadau mwyaf cyffredin lle byddwn yn datgelu gwybodaeth am fyfyrwyr. Os 
bydd angen trosglwyddo gwybodaeth i wlad arall, ni chaiff yr wybodaeth ei 
throsglwyddo oni fydd y broses yn bodloni'r amodau a bennir yn y ddeddfwriaeth 
diogelu data bresennol. 

• Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) - mae'n ofynnol i Brifysgol 
Abertawe anfon peth o'r wybodaeth rydym yn ei chasglu am fyfyrwyr i HESA at 
ddibenion dadansoddi ystadegol ac i gynnal yr arolwg o Ddeilliannau 
Graddedigion.  

• Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), yn unol â'n cyfrifoldebau 
statudol. 

• Mae'r Brifysgol wedi'i thrwyddedu i noddi myfyrwyr mudol o dan Haen 4 y system 
ar sail pwyntiau. Bydd y Brifysgol yn darparu data am fyfyrwyr ar Deitheb 
Myfyriwr Haen 4 i'r Swyddfa Gartref a'i hadrannau er mwyn cyflawni ei 
dyletswyddau o dan ei thrwydded.   

• Noddwyr a rhieni lle darparwyd cydsyniad. 
• Sefydliadau Addysg Uwch eraill. Os, er enghraifft, mae'ch rhaglen astudio'n 

cynnwys cyfnod mewn sefydliad y tu allan i Brifysgol Abertawe, gan gynnwys 
sefydliad Addysg Uwch dramor, neu os ydych chi wedi dod i Brifysgol Abertawe 
fel myfyriwr ymweld neu gyfnewid, mae'n bosibl y bydd rhaid i ni rannu 
gwybodaeth amdanoch â'r sefydliadau eraill sy'n rhan o'r trefniant cyfnewid. 
Gwneir hyn er mwyn gweinyddu'r ymweliad, y cynllun cyfnewid neu'r cyfnod 
dramor, ac fel bo modd i'r sefydliad arall gyflawni ei ddyletswyddau parthed eich 
astudiaethau.  

• Cyrff proffesiynol (e.e. y Cyngor Meddygol Cyffredinol, Cymdeithas Frenhinol 
Penseiri Prydain, Cymdeithas y Gyfraith) er mwyn cadarnhau'ch cymwysterau ac 
achredu'ch cwrs. 

• Safleoedd lleoliad gwaith neu bartneriaid addysgol lle darperir cwrs ar y cyd. 
• Y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr er mwyn cadarnhau'ch cofrestriad, eich 

presenoldeb a'ch hunaniaeth fel bod myfyrwyr yn gallu gwneud cais am gymorth 
ariannol. 

• Cwmnïau adennill a rheoli dyledion er mwyn adennill dyledion ar ran y Brifysgol, 
lle mae gweithdrefnau mewnol i adennill dyledion wedi methu. 

• Darpar gyflogwyr neu ddarparwyr addysg rydych chi wedi cysylltu â nhw 



• Asiantaethau'r Deyrnas Unedig sydd â dyletswyddau o ran atal a chanfod 
troseddau, casglu treth neu doll, neu warchod diogelwch cenedlaethol.  

• Darparwyr gwasanaethau canfod llên-ladrad yn unol â'r contract. 
• Awdurdodau lleol at ddibenion eithriad Treth y Cyngor, lle bo angen gwneud 

hynny er buddiannau cyfreithlon yr awdurdodau lleol neu'r myfyriwr. Fodd 
bynnag, ni fyddwn yn gwneud hynny oni bai fod y prosesu y tu allan i'n 
swyddogaeth gyhoeddus graidd, nad yw'n anghyfiawnadwy ac na fydd yn cael 
effaith niweidiol ar hawliau a rhyddid, neu fuddiannau cyfreithlon y myfyriwr.  

• Awdurdodau Lleol at ddibenion pleidleisio: lle’r ydych wedi darparu'ch cydsyniad, 
bydd y Brifysgol yn eich cofrestru i bleidleisio yn etholiadau lleol a chyffredinol y 
DU.  

• Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, lle bo angen gwneud hynny er buddiannau 
cyfreithlon Undeb y Myfyrwyr, neu'r myfyriwr, i alluogi'r myfyriwr i gymryd rhan 
mewn prosesau democrataidd, manteisio ar wasanaethau cynrychioli, ymaelodi 
â chlybiau chwaraeon a chymdeithasau a derbyn cyfathrebiadau. Lle darparwyd 
cydsyniad, bydd y Brifysgol hefyd yn rhannu data am ethnigrwydd i alluogi 
Undeb y Myfyrwyr i fonitro a hyrwyddo cyfranogiad gan fyfyrwyr BME. 

Bydd unrhyw ddatgeliad arall a wneir gan y Brifysgol yn unol â Deddfwriaeth Diogelu 
Data, ac ystyrir eich buddiannau. 

Am faint o amser caiff eich gwybodaeth ei chadw? 

Bydd Prifysgol Abertawe yn cadw'ch gwybodaeth bersonol yn unol â Pholisi Rheoli 
Cofnodion y Brifysgol. Cliciwch yma am ragor o fanylion. 

Ar ôl i chi raddio, bydd angen i'r Brifysgol gadw rhai cofnodion er mwyn gallu dilysu 
dyfarniadau, darparu trawsgrifiadau marciau a darparu geirdaon academaidd i 
gefnogi'ch gyrfa. 

Diogelwch eich gwybodaeth 

Mae Deddfwriaeth Diogelu Data yn gosod dyletswydd arnom i gadw'ch gwybodaeth 
yn ddiogel. Mae hyn yn golygu y caiff eich cyfrinachedd ei barchu, a chymerir yr holl 
gamau priodol i atal mynediad a datgeliad heb awdurdod. Ni chaiff neb fynediad i'ch 
gwybodaeth, ac eithrio'r aelodau staff hynny y mae angen iddynt gyrchu rhannau 
o'ch gwybodaeth, neu'ch holl wybodaeth. Bydd gwybodaeth electronig amdanoch yn 
cael ei diogelu trwy gyfrineiriau a chyfyngiadau diogelwch eraill, a chedwir ffeiliau 
papur mewn ardaloedd diogel lle rheolir mynediad. 

Gall rhai gweithgareddau prosesu gael eu gwneud ar ran y Brifysgol gan sefydliad 
sydd wedi'i gontractio at y diben hwnnw. Bydd rhwymedigaeth ar sefydliadau sy'n 
prosesu data ar ran y Brifysgol i brosesu data personol yn unol â deddfwriaeth 
diogelu data. 
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Pa hawliau sydd gennych? 

Mae gennych hawl i gael mynediad i'ch gwybodaeth bersonol, i wrthwynebu 
prosesu'ch gwybodaeth bersonol, i gywiro, dileu a chyfyngu ar fynediad i'ch 
gwybodaeth bersonol a'i throsglwyddo. Os ydych wedi rhoi'ch cydsyniad i Brifysgol 
Abertawe brosesu unrhyw rannau o'ch data, mae gennych hawl i dynnu'r cydsyniad 
hwnnw yn ôl  hefyd. Ewch i dudalennau gwe Diogelu Data'r Brifysgol am ragor o 
wybodaeth am eich hawliau.  

Dylid anfon unrhyw geisiadau neu wrthwynebiadau yn ysgrifenedig at Swyddog 
Diogelu Data'r Brifysgol:- 

Mrs Bev Buckley 
Swyddog Cydymffurfiaeth y Brifysgol (Rhyddid Gwybodaeth/Diogelu Data) 
Swyddfa'r Is-ganghellor 
Prifysgol Abertawe 
Parc Singleton 
Abertawe 
SA2 8PP 
E-bost: dataprotection@abertawe.ac.uk   

Sut i gwyno 

Os ydych yn anfodlon ar y ffordd mae'ch gwybodaeth bersonol wedi cael ei 
phrosesu, yn y lle cyntaf, gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol, gan 
ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod.  

Os ydych yn anfodlon o hyd wedi hynny, bydd gennych hawl i gysylltu'n uniongyrchol 
â'r Comisiynydd Gwybodaeth a gofyn am benderfyniad. Gallwch gysylltu â'r 
Comisiynydd Gwybodaeth yn: - 
 
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth,  
Wycliffe House, 
Water Lane, 
Wilmslow, 
Swydd Gaer,  
SK9 5AF 

www.ico.org.uk  

Eich Cyfrifoldebau  

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich manylion personol yn gyfredol. Yn ystod 
cyfnod eich astudiaethau, efallai y cewch fynediad i wybodaeth bersonol am bobl 
eraill. Disgwylir i chi drin y fath wybodaeth mewn modd cyfrifol a phroffesiynol, ac 
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mae dyletswydd gyfreithiol arnoch i wneud hyn yn unol â deddfwriaeth diogelu data, 
yn ogystal ag unrhyw foeseg broffesiynol neu godau ymddygiad eraill. Os ydych yn 
dod yn ymwybodol o wybodaeth bersonol, a hynny mewn modd cyfrinachol, disgwylir 
i chi beidio â'i datgelu i neb heb gydsyniad yr unigolyn, oni bai fod amgylchiadau 
eithriadol. Yn ogystal, ni ddylech geisio mynediad i ddata personol am neb arall os 
nad oes gennych hawl i wneud hynny. Ystyrir cymryd camau disgyblu yn erbyn 
unrhyw aelod o'r Brifysgol sy'n gweithredu'n groes i Ddeddfwriaeth Diogelu Data neu 
ddyletswydd cyfrinachedd. 

Adolygwyd a Diweddarwyd: Gorffennaf 2017 
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