
Cyfnodau Cadw Cofnodion Recriwtio a Derbyn 
 

Cyfnod Cadw yw'r cyfnod amser pan fydd angen cadw cofnod neu gofnodion, yn unol â gofynion y Brifysgol, gofynion cyfreithiol a'r canllawiau a gyhoeddir gan JISC. 

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol yn unol â'r diffiniad isod. 

Swyddogaeth Gweithgaredd Grŵp o Gofnodion Cyfnod Cadw Awdurdod 
 
 
Gweinyddiaeth 
myfyrwyr 

 
 
Recriwtio myfyrwyr 

 
Ymholiadau (gan gynnwys yr holl 
ddogfennaeth ategol) gan ddarpar 
fyfyrwyr. 

 
 
 
Diwedd cyfnod cofrestru'r flwyddyn academaidd pan dderbynnir yr ymholiad (neu 
ddiwedd y cyfathrebiad olaf rhwng yr ymholwr a'r Brifysgol) + dwy flynedd 

 
 
 
 
Gofyniad y Brifysgol 

Gweinyddiaeth 
Myfyrwyr 

Recriwtio Myfyrwyr Crynodebau a dadansoddiadau o ddata 
ymholiadau, recriwtio a chadw. 

Diwedd cyfnod cofrestru'r flwyddyn academaidd pan dderbynnir yr ymholiad + 5 
mlynedd  

Gweinyddiaeth 
Myfyrwyr 

Recriwtio Myfyrwyr Data dienw o ymholiadau at ddibenion 
ymchwil a dadansoddi yn y dyfodol 

 
Cyfnod amhendant at ddibenion ymchwil  

Gweinyddiaeth 
Myfyrwyr 

Cofnodion Derbyn  Polisïau a Phrosesau Derbyn y Brifysgol  
Dyddiad eu disodli + 10 mlynedd  

 

Gweinyddiaeth 
Myfyrwyr 

 

Derbyn Myfyrwyr 
Prosesau Gweithredol Penodol e.e. Data 
staff/myfyrwyr sy'n benodol i 
glirio/ymgyrch ffonio 

 
 
Y flwyddyn academaidd gyfredol + 2 flynedd (neu ddiwedd y berthynas â'r myfyriwr) 

 
 
 
Gofyniad y Brifysgol 

 

Gweinyddiaeth 
Myfyrwyr 

 

Derbyn Myfyrwyr 
Ymdrin â cheisiadau am le (gan gynnwys 
yr holl ddogfennaeth ategol): Ceisiadau 
llwyddiannus. 

 
 
Diwedd y berthynas â'r myfyriwr + 6 blynedd 

Deddf Cyfyngiadau Achosion 1980 c. 58 a 5 

 
 
Gweinyddiaeth  
Myfyrwyr 

 
 
Derbyn Myfyrwyr 

Ymdrin â cheisiadau am le (gan gynnwys 
yr holl ddogfennaeth ategol). Ceisiadau 
llwyddiannus am gyrsiau Meddygaeth a 
Gofal Iechyd perthnasol. 

 
 
 
 
Dan adolygiad ar gyfer cyrsiau Proffesiynol. 

 

Gweinyddiaeth 
Myfyrwyr 

Derbyn Myfyrwyr Ymdrin â dogfennau ategol at ddibenion 
mewnfudo 

 
Diwedd y berthynas â'r myfyriwr + 1 flwyddyn 

Canllawiau Fisâu a Mewnfudo'r DU ar gyfer Addysgwyr: Atodiad Ch: canllawiau ar gyfer 
noddwyr ar gadw dogfennau 

 
 

Gweinyddiaeth 
Myfyrwyr 

 
 

Derbyn Myfyrwyr 

 

Ymdrin â cheisiadau am le (gan gynnwys 
yr holl ddogfennaeth ategol): Ceisiadau 
aflwyddiannus. 

 
 
Diwedd y broses dderbyn + 1 flwyddyn Neu 
ddyddiad datrys anghydfod + 1 flwyddyn (os 
yw'n berthnasol) 

Rheoliadau Cydraddoldeb Cyflogaeth (oedran) (OS 2006/1031) Rheoliadau 23, 39 a 42 
Rheoliadau Cydraddoldeb Cyflogaeth (Crefydd neu Gred) (OS 2003/1660) Rheoliadau 20, 31 a 
34 
Rheoliadau Cydraddoldeb Cyflogaeth (Cyfeiriadedd Rhywiol) (OS 2003/1661) Rheoliadau 20, 
31 a 34 
Deddf Cydraddoldeb 2010 c. 15 

Gweinyddiaeth 
Myfyrwyr 

Derbyn Myfyrwyr Copi o ddatgeliad DBS a data ynghylch 
datgelu trosedd 

 
6 mis o'r dyddiad cyhoeddi  

Gweinyddiaeth 
Myfyrwyr 

Derbyn Myfyrwyr Cofnod o wiriadau DBS  
Dan adolygiad ar gyfer cyrsiau proffesiynol  

Gweinyddiaeth 
Myfyrwyr 

Derbyn Myfyrwyr Crynodebau a dadansoddiadau o ddata 
am niferoedd cyffredinol myfyrwyr. 

 
Y flwyddyn academaidd gyfredol + 5 mlynedd  

 
Gweinyddiaeth  
Myfyrwyr 

 
Derbyn Myfyrwyr Data dienw am ymgeiswyr at ddibenion 

ymchwil a dadansoddi yn y dyfodol 

 
Cyfnod amhendant at ddibenion ymchwil  

 
Gweinyddiaeth  
Myfyrwyr 

Cwynion a/neu 
Apeliadau Myfyrwyr 

Ymdrin â chwynion a/neu apeliadau 
ffurfiol gan fyfyrwyr unigol yn erbyn y 
sefydliad. 

Y weithred olaf ar yr achos + 6 blynedd Deddf Cyfyngiadau Achosion 1980 c. 58 a 5 

 
Adolygwyd mis Mai 2018 


