
Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen – Polisi Preifatrwydd 

(Diweddarwyd ym mis Mai 2018) 

Pwrpas y polisi preifatrwydd hwn 

Rydym yn ymroi i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol ac i fod yn dryloyw am y wybodaeth a ddaliwn 

amdanoch chi. Mae defnyddio gwybodaeth bersonol yn ein galluogi i ddatblygu gwell dealltwriaeth 

o’n mynychwyr, ac yn ei dro, darparu gwybodaeth bersonol ac amserol i chi am y gwaith a wnawn. 

Pwrpas y polisi hwn yw rhoi esboniad clir i chi ynghylch sut rydym yn casglu ac yn prosesu eich 

gwybodaeth bersonol trwy eich defnydd o’n gwefan, gan gynnwys unrhyw ddata yr ydych yn ei 

ddarparu drwy’n gwefan a phan fyddwch yn cofrestru i’n cylchlythyr, yn prynu tocyn neu’n rhoi 

rhodd. 

Mae’n bwysig eich bod chi’n darllen y polisi preifatrwydd hwn ynghyd ag unrhyw bolisi preifatrwydd 

arall neu hysbysiad prosesu teg y gallem eu darparu ar achlysuron penodol pan fyddwn yn casglu 

neu’n prosesu gwybodaeth amdanoch chi, er mwyn i chi fod yn ymwybodol o sut a pham rydym yn 

defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn ychwanegu at ein polisïau 

eraill ac ni fwriedir iddo ddiystyru’r polisïau hynny. 

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwn amdanoch yn unol â: 

 Deddf Diogelu Data 1998 

 Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003 

 Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (Rheoliad yr UE 2016/679), (‘GDPR’) a ddaw i rym o 

25 Mai 2018. 

Mae’r polisi hwn yn esbonio: 

1. Pwy ydym ni 

2. Gwybodaeth y gallem ei chasglu amdanoch chi 

3. Sut ydym yn casglu eich data 

4. Sut gallem ddefnyddio eich gwybodaeth 

5. Datgelu eich manylion i drydydd parti 

6. Diogelwch eich gwybodaeth bersonol 

7. Cadw Data 

8. Eich hawliau cyfreithiol 

9. Rhoi gwybod am newidiadau i’n polisi preifatrwydd 

10. Manylion cyswllt a rhagor o wybodaeth 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar ddiwedd y 

polisi hwn. 

I weld ein telerau ac amodau gwerthu, ewch i http://international-eisteddfod.co.uk/terms-and-

conditions-2018/ 
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1. Pwy ydym ni 

Dechreuodd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen  yn 1947 a’i nod yw hyrwyddo cytgord ac 

ewyllys da rhyngwladol trwy lwyfannu  eisteddfod flynyddol sy’n agored i gystadleuwyr o bedwar 

ban byd. Elusen yw Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru 

a Lloegr, rhif  504620 a chwmni cyfyngedig drwy warant wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 

1165311. 

 

2. Gwybodaeth y gallem ei chasglu amdanoch chi 

Golyga gwybodaeth bersonol unrhyw wybodaeth am unigolyn y gellir adnabod rhywun ohoni. Nid 

yw’n cynnwys data lle mae’r hunaniaeth wedi’i thynnu ymaith, h.y. data dienw. 

Gallem gasglu, defnyddio a throsglwyddo gwahanol fathau o wybodaeth bersonol amdanoch chi yr 

ydym wedi’u grwpio gyda’i gilydd fel a ganlyn: 

 Mae Data Hunaniaeth yn cynnwys enw cyntaf, enw cyn priodi, cyfenw, enw defnyddiwr neu 

ddynodwr tebyg, statws priodasol, teitl, dyddiad geni a rhywedd. 

 Mae Data Cysylltu yn cynnwys cyfeiriad anfon biliau, cyfeiriad danfon, cyfeiriad e-bost a 

rhifau ffôn. 

 Mae Data Ariannol yn cynnwys manylion cyfrif banc a cherdyn talu. 

 Mae Data Trafodion yn cynnwys manylion am daliadau i chi ac oddi wrthych a manylion 

cynhyrchion a gwasanaethau eraill a brynoch chi wrthym ni. 

 Mae Data Technegol yn cynnwys cyfeiriad protocol y rhyngrwyd (IP), eich data 

mewngofnodi, math o borwr a fersiwn, gosodiad a lleoliad parth amser, mathau a fersiynau 

o ategion porwyr, system weithredu a phlatfform a thechnoleg arall ar y dyfeisiau a 

ddefnyddiwch i droi at ein gwefan. 

 Mae Data Proffil yn cynnwys eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair, pryniannau neu archebion 

a wnaed gennych chi, eich diddordebau, hoffterau, adborth ac ymatebion i arolygon. 

 Mae Data Defnydd yn cynnwys gwybodaeth am sut rydych chi’n defnyddio’n gwefan, ein 

cynhyrchion a’n gwasanaethau. 

 Mae Data Marchnata a Chyfathrebu yn cynnwys eich hoffterau wrth dderbyn deunydd 

marchnata gennym a chan ein trydydd partïon a’ch hoffterau o ran cyfathrebu. Mae hyn 

hefyd yn cynnwys gwneud nodyn o sgyrsiau rydym wedi’u cael gyda chi mewn person 

ac/neu gyfathrebiadau a anfonoch at Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Mae hyn 

yn ein helpu i reoli’n perthynas gyda chi a sicrhau eich bod ond yn derbyn cyfathrebiadau 

sy’n berthnasol ac yn amserol gennym. 

Rydym hefyd yn casglu, yn defnyddio ac yn rhannu Data Cydgasgledig fel data ystadegol neu 

ddemograffig ar gyfer unrhyw bwrpas.  Gallai Data Cydgasgledig ddeillio o’ch gwybodaeth bersonol 

ond ni chaiff ei ystyried yn ddata personol yn gyfreithiol gan nad yw’r data’n datgelu eich hunaniaeth 

yn anuniongyrchol. Er enghraifft, gallwn gydgasglu eich Data Defnydd i gyfrifo canran y defnyddwyr 

sy’n troi at nodwedd benodol o wefan. Fodd bynnag, os cyfunwn neu cysylltwn Ddata Cydgasgledig 

gyda’ch data personol er mwyn iddo allu eich adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, 

byddwn yn trin y data cyfunol fel data personol fydd yn cael ei ddefnyddio yn unol â’r polisi 

preifatrwydd hwn. 



Nid ydym yn casglu unrhyw Gategorïau Data Personol Arbennig amdanoch (mae hyn yn cynnwys 

manylion eich oedran, hil neu ethnigrwydd, credoau crefyddol neu athronyddol, bywyd rhywiol, 

cyfeiriadedd rhywiol, barnau gwleidyddol, aelodaeth o undeb llafur, gwybodaeth am ein data iechyd 

a genetig a biometrig). Nid ydym ychwaith yn casglu unrhyw wybodaeth am gollfarnau troseddol a 

throseddau. 

Os methwch ddarparu gwybodaeth bersonol 

Lle mae angen i ni gasglu gwybodaeth bersonol yn ôl y gyfraith, neu dan delerau contract sydd 

gennym gyda chi a’ch bod yn methu darparu’r wybodaeth honno pan ofynnir, hwyrach na allwn 

gyflawni’r contract sydd gennym neu’n ceisio mynd i mewn iddo gyda chi (er enghraifft, er mwyn 

darparu tocyn i chi). Yn yr achos hwn, hwyrach y bydd rhaid i ni ganslo cynnyrch neu wasanaeth sydd 

gennych chi gyda ni ond byddwn yn rhoi gwybod i chi ar y pryd os dyma yw’r achos. 

Defnyddwyr dan 18 oed 

Deallwn y gall pobl dan 18 oed ddefnyddio’r wefan hon. Er mwyn gofyn am weld ein polisi diogelu, 

cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar ddiwedd y polisi hwn. 

 

3. Sut ydym yn casglu eich data 

Rydym yn casglu gwybodaeth wahanol amdanoch mewn nifer o ffyrdd: 

Y wybodaeth a rowch i ni 

Pan fyddwch yn creu cyfrif ar ein gwefan, yn prynu tocynnau, yn cofrestru i’n cylchlythyr, yn gofyn 

am ddeunyddiau marchnata, yn rhoi adborth i ni neu’n gwneud rhodd, byddwn yn storio’r 

wybodaeth bersonol a rowch i ni fel eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad postio, rhif ffôn a manylion 

eich cerdyn. Byddwn yn cadw cofnod o’ch pryniannau a’ch rhoddion hefyd. 

Technolegau neu ryngweithiad awtomataidd 

Wrth i chi ryngweithio gyda’n gwefan, gallem gasglu’n awtomatig Ddata Technegol am eich cyfarpar, 

gweithredoedd a phatrymau pori. Byddwn yn casglu’r data personol hwn trwy ddefnyddio cwcis a 

thechnolegau tebyg eraill. 

Gwybodaeth gan drydydd parti 

Yn achlysurol, derbyniwn wybodaeth amdanoch chi gan drydydd parti fel y nodir isod: 

1. Darparwyr dadansoddeg fel Google 

2. Rhwydweithiau hysbysebu fel Facebook 

3. Darparwyr chwilio am wybodaeth fel Google AdWords 

 

4. Sut gallem ddefnyddio eich gwybodaeth 

Byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol o dan yr amgylchiadau canlynol: 

 Lle mae angen i ni gyflawni contract rydym ar fin ei gwneud neu wedi ei gwneud gyda chi. 

 Lle mae angen gwneud hynny ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon ein hunain (neu 

fuddiannau trydydd parti) ac nad yw’ch buddiannau a’ch hawliau sylfaenol yn diystyru’r 

buddiannau hynny. 



 Lle mae angen i ni gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol. 

 Lle rydym wedi cael eich caniatâd eglur cyn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn y 

sefyllfa benodol honno. Fodd bynnag, at ei gilydd nid ydym yn dibynnu ar ganiatâd fel sail 

gyfreithiol i brosesu eich gwybodaeth bersonol ac mae gennych yr hawl i dynnu caniatâd i 

farchnata yn ôl unrhyw bryd trwy gysylltu â ni. Fe welwch y manylion cyswllt perthnasol ar 

ddiwedd y polisi hwn. 

Y dibenion y byddwn yn defnyddio’n gwybodaeth bersonol ar eu cyfer 

Rydym wedi gosod isod, ar ffurf tabl, ddisgrifiad o’r holl ffyrdd y bwriadwn ddefnyddio eich 

gwybodaeth bersonol, a’r holl seiliau cyfreithiol y dibynnwn arnynt i wneud hynny. Rydym hefyd 

wedi dynodi beth yw’n buddiannau cyfreithlon lle bo hynny’n briodol. 

Sylwch y gallwn brosesu eich gwybodaeth bersonol ar gyfer mwy nag un sail gyfreithiol yn dibynnu ar 

y pwrpas penodol y defnyddiwn eich gwybodaeth ar ei gyfer. Cysylltwch â ni os oes angen rhagor o 

fanylion arnoch am y rhesymau cyfreithiol penodol y dibynnwn arnynt i brosesu eich data personol 

lle mae mwy nag un rheswm wedi’i osod yn y tabl isod. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pwrpas/Gweithgaredd  

   

Math o ddata Y sail gyfreithiol i 

brosesu gan 

gynnwys sail budd 

cyfreithlon 

(a) Cyflawni contract gyda 

chi 

(b) Angenrheidiol i’n 

buddiannau cyfreithiol (i 

astudio sut mae 

cwsmeriaid yn 

defnyddio’n cynhyrchion/ 

gwasanaethau, eu 

datblygu a thyfu ein 

busnes) 

Prosesu a chyflenwi’ch tocyn gan 

gynnwys: 

(a) Rheoli taliadau, ffioedd a chostau 

(b) Casglu arian sy’n ddyledus i ni 

(a) Adnabod 

(b) Cysylltu 

(c) Ariannol 

(d) Trafodaethol 

(e) Marchnata a 

chyfathrebu 

Rheoli’n perthynas gyda chi a fydd yn 

cynnwys: 

(a) Rhoi gwybod i chi am newidiadau 

i’n telerau neu’n polisi preifatrwydd 

(b) Gofyn i chi adael adolygiad neu 

ateb arolwg 

(a) Adnabod 

(b) Cysylltu 

(c) Proffil 

(d) Marchnata a 

chyfathrebu 

Eich cofrestru fel cwsmer newydd (a) Adnabod 

(b) Cysylltu 

Cyflawni contract 

gyda chi 

(a) Cyflawni contract 

gyda chi 

(b) Angenrheidiol i’n 

buddiannau 

cyfreithiol (er mwyn 

casglu’r dyledion 

sy’n ddyledus i ni) 

(a) Cyflawni contract gyda 

chi 

(b) Angenrheidiol i 

gydymffurfio â 

rhwymedigaeth 

gyfreithiol 

(c) Angenrheidiol i’n 

buddiannau cyfreithiol 

(cadw diweddaru’n 

cofnodion ac astudio sut 

mae cwsmeriaid yn 

defnyddio’n cynhyrchion/ 

gwasanaethau) 

Er mwyn eich galluogi i gymryd rhan 

mewn raffl neu ateb arolwg 

(a) Adnabod 

(b) Cysylltu 

(c) Proffil 

(d) Defnydd 

(e) Marchnata a 

chyfathrebu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweinyddu a diogelu’n busnes a’r 

wefan hon (gan gynnwys datrys 

problemau, dadansoddi data, profi, 

cynnal a chadw systemau, cefnogaeth, 

adrodd a gwesteia data) 

 

(a) Adnabod 

(b) Cysylltu 

(c) Technegol 

(a) Angenrheidiol i’n 

buddiannau cyfreithlon (i 

redeg ein busnes, darparu 

gweinyddiaeth a 

gwasanaethau TG, 

diogelwch rhwydwaith, 

atal twyll ac yng nghyd-

destun ad-drefnu busnes 

neu ymarfer ailsaernïo 

grŵp) 

(b) Angenrheidiol i 

gydymffurfio â 

rhwymedigaeth gyfreithiol 

Cyflawni cynnwys gwefannau a 

hysbysebion perthnasol i chi a mesur 

neu ddeall effeithiolrwydd yr 

hysbysebion a weinwn i chi 

 

(a) Adnabod 

(b) Cysylltu 

(c) Proffil 

(d) Defnydd 

(e) Marchnata a 

chyfathrebu 

(f) Technegol 

Angenrheidiol i’n 

diddordebau 

cyfreithlon (i astudio 

sut mae cwsmeriaid yn 

defnyddio’n 

cynhyrchion/ 

gwasanaethau, i’w 

datblygu a thyfu ein 

busnes a llywio’n 

strategaeth farchnata) 

Defnyddio dadansoddeg data i wella’n 

gwefan, cynhyrchion / gwasanaethau, 

marchnata a chyfathrebu gyda chi, 

perthnasoedd gyda chwsmeriaid a 

phrofiadau 

 

(a) Technegol 

(b) Defnydd 

Angenrheidiol i’n 

buddiannau cyfreithlon (i 

ddiffinio mathau o 

gwsmeriaid ar gyfer ein 

cynhyrchion a’n 

gwasanaethau, cadw ein 

gwefan wedi’i diweddaru 

ac yn berthnasol, 

datblygu’n busnes a 

llywio’n strategaeth 

farchnata 

Gwneud awgrymiadau ac argymhellion 

i chi am nwyddau neu wasanaethau a 

allai fod o ddiddordeb i chi 

(a) Adnabod 

(b) Cysylltu 

(c) Technegol 

(d) Defnydd 

(e) Proffil 

Angenrheidiol i’n 

buddiannau cyfreithlon 

(i ddatblygu’n 

cynhyrchion/ 

gwasanaethau a thyfu 

ein busnes) 



Cyfathrebiadau Marchnata 

Anelwn at gyfathrebu gyda chi am y gwaith a wnawn mewn ffyrdd sy’n berthnasol, yn amserol, yn 

barchus ac nad yw byth yn ormodol i chi. Er mwyn gwneud hyn, defnyddiwn ddata rydym wedi’i 

storio amdanoch, megis pa ddigwyddiadau rydych chi wedi’u harchebu yn y gorffennol,  yn ogystal 

ag unrhyw hoffterau cysylltu rydych chi wedi dweud wrthym amdanynt. 

Defnyddiwn fudd cyfreithlon ein sefydliad fel sail gyfreithiol i gyfathrebiadau trwy’r post a’r e-bost. 

Yn achos post, gallech eithrio o dderbyn y rhain unrhyw bryd gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar 

ddiwedd y polisi hwn neu drwy ddiweddaru eich hoffterau cysylltu yn eich cyfrif ar-lein gyda ni. 

Yn achos e-bost, byddwn yn rhoi cyfle i chi ddewis derbyn cyfathrebiadau electronig yn ystod eich 

pryniant cyntaf gyda ni, neu gallwch danysgrifio i’n rhestr e-newyddion trwy’n gwefan. Os dewiswch 

dderbyn cyfathrebiadau e-bost, byddwn yn rhoi dewis i chi ddad-danysgrifio ym mhob e-bost yr 

anfonwn ni atoch yn dilyn hynny. Neu, gallwch ddefnyddio’r manylion cyswllt ar ddiwedd y polisi 

hwn neu ddiweddaru eich hoffterau cysylltu yn eich cyfrif ar-lein gyda ni. 

 

5. Datgelu eich manylion i drydydd parti 

Mae yna rai amgylchiadau lle gallem ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti. Mae’r rhan 

fel a ganlyn: 

 I’n darparwyr gwasanaeth sy’n prosesu data ar ein rhan ac sy’n dilyn ein cyfarwyddiadau (er 

enghraifft ein darparwr meddalwedd system docynnau). Gofynnwn i bob trydydd parti 

barchu preifatrwydd eich gwybodaeth bersonol a’i thrin yn unol â’r gyfraith. Nid ydym yn 

galluogi’n darparwyr gwasanaeth trydydd parti ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at eu 

dibenion eu hunain ac ond yn caniatáu iddynt brosesu eich gwybodaeth bersonol ar gyfer 

dibenion penodedig ac yn unol â’n cyfarwyddiadau. 

 Lle rydym dan ddyletswydd i ddatgelu eich gwybodaeth bersonol er mwyn cydymffurfio ag 

unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol (er enghraifft i gyrff llywodraethol ac asiantaethau 

gorfodi’r gyfraith). 

 I gwmnïau penodol, a enwir, ar ymweliad lle’r ydych chi wedi mynychu eu perfformiadau. Yn 

yr achosion hyn, byddwn yn gofyn am eich caniatâd eglur cyn datgelu eich gwybodaeth 

bersonol. 

Gallem rannu gwybodaeth bersonol ddienw gyda sefydliadau eraill, yn enwedig Cyngor y 

Celfyddydau, sy’n ei defnyddio i ddadansoddi’n rhaglennu datblygu cynulleidfa, gwerthiannau 

tocynnau a chyllid wedi’i hunan-greu i ddeall effaith y buddsoddiad cyhoeddus a wneir yn Eisteddfod 

Gerddorol Ryngwladol Llangollen. 

Nid ydym yn gwerthu manylion personol i drydydd parti at unrhyw ddiben. 

 

6. Diogelwch eich gwybodaeth bersonol 

Gwybodaeth am eich cardiau debyd a chredyd 

Os defnyddiwch eich cerdyn credyd neu ddebyd i brynu oddi wrthym i wneud rhodd, byddwn yn 

sicrhau bod hyn yn cael ei wneud yn ddiogel ac yn unol â Safon Diogelwch Data’r Diwydiant Cardiau 



Talu (PCI-DSS). Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y safon hon 

(https://www.pcisecuritystandards.org/pci_security/).  

Dioglewch eich gwybodaeth bersonol 

Rydym wedi rhoi dulliau diogelu priodol ar waith (o ran ein gweithdrefnau a’r dechnoleg a 

ddefnyddiwn) i gadw eich gwybodaeth bersonol mor ddiogel â phosibl. Byddwn yn sicrhau bod 

unrhyw drydydd parti a ddefnyddiwn i brosesu eich gwybodaeth bersonol yn gwneud yr un fath a 

byddant ond yn prosesu eich gwybodaeth bersonol o gael ein cyfarwyddiadau. Bydd y trydydd 

partïon yn destun dyletswydd cyfrinachedd hefyd. 

Ni fyddwn yn trosglwyddo, yn prosesu nac yn storio eich data unrhyw le y tu allan i’r Ardal 

Economaidd Ewropeaidd oni fod gennym gytundeb cyfamodol yn lle safon gyfwerth â’r Rheoliadau 

Diogelu Data Cyffredinol. 

 

7. Cadw Data 

Byddwn ond yn cadw eich data personol am gyn hired ag sydd angen er mwyn diwallu’r dibenion y 

gwnaethom ei gasglu ar gyfer, gan gynnwys y dibenion o fodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifo 

neu adrodd. 

Er mwyn penderfynu ar y cofnod cadw priodol ar gyfer data personol, ystyriwn swm, natur a 

sensitifrwydd y data personol, y risg potensial o niwed o ddefnydd anawdurdodedig neu ddatgelu 

eich data personol, y dibenion y proseswn eich data personol ar eu cyfer ac a allwn gyflawni’r 

dibenion hynny trwy ffyrdd eraill, a’r gofynion cyfreithiol perthnasol. 

 

8. Eich Hawliau Cyfreithiol 

Mae gennych hawliau dan ddeddfau diogelu data mewn perthynas â’ch gwybodaeth bersonol dan 

rai amgylchiadau, sydd fel a ganlyn:- 

 a) Gofyn am fynediad i’ch gwybodaeth bersonol 

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth bersonol rydym yn ei dal amdanoch chi. 

Defnyddiwch y manylion cyswllt ar ddiwedd y polisi hwn os hoffech ddefnyddio’r hawl hon, neu 

unrhyw un o’r hawliau a restrir isod. Os ydych chi’n ddinesydd Ewropeaidd ac yn ystyried bod ein 

defnydd o’ch gwybodaeth bersonol yn anghyfreithlon, mae gennych yr hawl i gofnodi cwyn gydag 

awdurdod goruchwylio’r DU, h.y. Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. 

 b) Cais i gywiro eich gwybodaeth bersonol 

Mae gennych yr hawl i ofyn am  y wybodaeth bersonol gywir a ddaliwn amdanoch, ond hwyrach fod 

angen i ni wirio cywirdeb y wybodaeth newydd a ddarparwch i ni. 

 c) Gofyn am ddileu eich gwybodaeth bersonol 

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddileu neu dynnu gwybodaeth bersonol i ffwrdd lle nad oes rheswm 

da i ni barhau i’w phrosesu. Sylwch efallai na fyddwn yn gallu cydymffurfio â’r cais i ddileu bob amser 

os oes rhesymau cyfreithiol penodol - bydd y rhain yn cael eu hysbysu i chi ar adeg eich cais. 

 d) Gwrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol 

https://www.pcisecuritystandards.org/pci_security/


Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol lle’r rydym yn dibynnu ar fudd 

cyfreithlon (neu fuddiannau trydydd parti) a bod rhywbeth am eich sefyllfa arbennig chi sy’n gwneud 

i chi eisiau gwrthwynebu prosesu am y rheswm hwn oherwydd eich bod yn teimlo’i fod yn effeithio 

ar eich hawliau a’ch rhyddid sylfaenol. Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu lle’r ydym yn 

prosesu eich data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol. Mewn rhai achosion, gallwn 

ddangos bod gennym resymau cyfreithlon anorchfygol i brosesu eich gwybodaeth sy’n trechu eich 

hawliau a’ch rhyddid. 

 e) Gofyn am gyfyngiad i brosesu eich gwybodaeth bersonol 

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni ohirio prosesu eich data personol yn y sefyllfaoedd canlynol: (a) os 

ydych chi am gadarnhau cywirdeb y data; (b) lle mae’n defnydd o’r data’n anghyfreithlon ond nid 

ydych chi am i ni ei ddileu; (c) lle mae angen i ni ddal y data hyd yn oed os nad oes arnom ei angen 

mwyach gan fod arnoch ei angen i gadarnhau, defnyddio neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; neu 

(ch) rydych chi wedi gwrthwynebu’n defnydd o’ch data ond bod angen i ni wirio a oes gennym 

resymau cyfreithiol pennaf i’w defnyddio. 

 f) Gofyn am drosglwyddiad o’ch gwybodaeth bersonol 

Mae gennych yr hawl i ofyn bod y wybodaeth bersonol a ddaliwn amdanoch yn cael ei throsglwyddo 

i chi neu i drydydd parti. Byddwn yn darparu eich gwybodaeth bersonol i chi, neu i drydydd parti a 

ddewiswyd gennych ar fformat wedi’i saernïo, a ddefnyddir yn gyffredin, mewn ffordd y gellir ei 

darllen ar beiriant. Sylwch fod yr hawl hon ond yn berthnasol i wybodaeth awtomataidd y 

gwnaethoch ddarparu caniatâd i ni yn y lle cyntaf i’w defnyddio neu lle defnyddiom y wybodaeth i 

fynd i gontract gyda chi. 

 g) Hawl i dynnu caniatâd yn ôl 

Dan amgylchiadau lle dibynnwn ar eich caniatâd i brosesu eich data personol, mae gennych yr hawl i 

dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb 

unrhyw waith prosesu a wnaed cyn i chi dynnu eich caniatâd yn ôl. Os tynnwch eich caniatâd yn ôl, 

efallai na allwn ddarparu rhai cynhyrchion neu wasanaethau i chi. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os 

dyma yw’r achos ar yr adeg y tynnwch eich caniatâd yn ôl. 

Sylwch ar y canlynol hefyd:- 

Nid oes angen ffi fel rheol 

Ni fydd rhaid i chi dalu ffi i droi at eich gwybodaeth bersonol (neu i ddefnyddio unrhyw un o’r 

hawliau eraill). Fodd bynnag, gallwn godi ffi resymol os yw eich cais yn ddi-sail, yn ailadroddus neu’n 

ormodol. Neu, gallwn wrthod cydymffurfio â’ch cais dan yr amgylchiadau hyn. 

Yr hyn y gallai fod arnom ei angen gennych chi 

Hwyrach y bydd angen i ni ofyn am wybodaeth benodol gennych i’n helpu ni i gadarnhau eich 

hunaniaeth a sicrhau eich hawl i droi at eich gwybodaeth bersonol (neu i ddefnyddio unrhyw un o’ch 

hawliau eraill). Mesur diogelwch yw hwn i sicrhau na ddatgelir gwybodaeth bersonol i unrhyw un 

sydd heb yr hawl i’w derbyn. Gallwn gysylltu â chi hefyd i ofyn am ragor o wybodaeth mewn 

perthynas â’ch cais er mwyn cyflymu’n hymateb. 

Terfyn amser i ymateb 



Ceisiwn ymateb i bob cais cyfreithlon cyn pen un mis. Yn achlysurol, gallai hyn gymryd mwy na mis i 

ni os yw eich cais yn un hynod gymhleth neu os ydych wedi gwneud nifer o geisiadau. Yn yr achos 

hwn, byddwn yn rhoi gwybod i chi ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. 

9. Rhoi gwybod am newidiadau i’n polisi preifatrwydd 

Gallai’r polisi preifatrwydd hwn newid o bryd i’w gilydd. Byddwn yn cyfathrebu unrhyw newidiadau 

i’n mynychwyr a’n cefnogwyr bob amser lle mae gennym fanylion cyswllt cywir a lle byddent yn 

disgwyl cael cyfathrebiadau gan Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Ewch i’r rhan hon o’n 

gwefan o bryd i’w gilydd er mwyn cadw i fyny gyda’r newidiadau yn ein polisi preifatrwydd. 

10. Manylion cyswllt a rhagor o wybodaeth 

Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau am unrhyw agwedd ar y polisi preifatrwydd hwn, ac yn 

benodol, os hoffech wrthwynebu unrhyw waith a wnawn i brosesu eich gwybodaeth bersonol ar 

gyfer buddiannau cyfreithlon ein sefydliad. 

Cysylltwch â ni hefyd os oes gennych gwestiynau am y wybodaeth a ddaliwn amdanoch chi, neu i 

newid eich dewisiadau cysylltu gyda ni: 

Anfonwch e-bost atom: info@llangollen.net 

Ffoniwch ni:  01978 862000 

Ysgrifennwch atom: 

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 

Y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol 

Ffordd yr Abaty 

Llangollen 

Sir Ddinbych 

LL20 8SW 

 

Daw’r polisi preifatrwydd i rym ar 17 Mai 2018  

 

 

 


