
Cyngor Sir y Fflint 

Gwasanaeth Trafnidiaeth Seiliedig Ar Alw – Hysbysiad Preifatrwydd  

Mae preifatrwydd yn fater y mae Cyngor Sir y Fflint yn ei gymryd o ddifrif. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn crynhoi rhai 
o’r ffyrdd y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio ar gyfer y pwrpas yma. Dylid darllen yr wybodaeth hon ar 
y cyd â hysbysiadau preifatrwydd corfforaethol y Cyngor. Mae’r hysbysiadau yn egluro eich hawliau: 

https://www.flintshire.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx 
https://www.flintshire.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice-for-the-Contact-Centre.aspx   
 . 

Sut ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol? 

Byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol at y dibenion canlynol:- trefnu eich Trafnidiaeth Seiliedig Ar Alw a/neu’ch 

archeb Ffonio a Theithio.  

Bydd yr wybodaeth hon yn cynnwys manylion amdanoch chi, fel eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a’ch cyfeiriad e-bost.  

Er mwyn cysylltu â chi yn eich dewis ddull os oes angen gwneud newidiadau i’ch archeb am gludiant. 

Er mwyn delio â gohebiaeth gyffredinol a chwynion.  

Beth yw’r sylfaen gyfreithiol ar gyfer prosesu data personol? 

Mae’ch data personol yn cael ei broses fel rhan o'n tasg gyhoeddus dan Ddeddf Trafnidiaeth 2000. Caiff eich data 

personol sensitif ei broses dan amodau budd y cyhoedd sylweddol fel dyletswydd statudol.  

Gyda phwy rydym yn rhannu eich gwybodaeth?  

Byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth gyda darparwyr cludiant cymeradwy, neb arall.  

Sut y cedwir y data? 

Mae’r Cyngor yn diogelu eich gwybodaeth bersonol rhag mynediad, defnydd neu ddatgeliad heb ei awdurdodi. Mae’r Cyngor 

yn diogelu data personol rydych chi’n ei ddarparu ar weinyddwyr cyfrifiadur mewn amgylchedd diogel gan wneud defnydd 

o systemau a chaledwedd wedi'u hamgryptio. 

Am ba hyd y byddwn yn cadw’r wybodaeth? 

Byddwn yn cadw’r wybodaeth am y cyfnod byrraf posibl, fel yr amlinellir yn Atodlen Gadw’r Awdurdod. Bydd yr holl 

wybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel a’i dinistrio yn unol â’n hamodau cyfrinachedd.  

Cysylltwch â ni 

Defnyddiwch y manylion cyswllt isod os oes gennych chi unrhyw gwestiwn pellach am sut mae’r Uned Trafnidiaeth 

Integredig yn defnyddio’ch data personol: 

E-bost: information.governance.team@flintshire.gov.uk  

Rhif Ffôn: 01352 701234 

Cyfeiriad Post: Rheolwr Uned Trafnidiaeth Integredig, Depo Alltami, Ffordd yr Wyddgrug, Alltami, Sir y Fflint, CH7 6LG 

 

 

Cadw mewn cysylltiad efo chi 

O bryd i’w gilydd cawn wybod am ddigwyddiadau yn eich ardal a all fod o ddiddordeb i chi ac felly hoffem wneud trefniadau 

cludiant ar eich cyfer. Os nad oes arnoch chi eisiau i ni gysylltu â chi ynglŷn â hyn, ticiwch yma  
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