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Asesiadau ar gyfer Achosion yn y Llys
Diogelu eich Manylion Personol
O 25ain Mai 2018 mae’n rhaid i bob busnes sy’n prosesu manylion personol gydymffurfio gyda
rheolau newydd ar amddiffyn data personol. Mae’r daflen yma yn egluro sut mae CATh Cyf yn
diogelu eich data personol.

Cydsynio
Os ydych wedi eich cyfeirio atom o fewn achos yn y Llys Teulu dylech fod wedi cael cyfle i drafod
gyda’r pobl sydd yn rhoi cyngor cyfreithiol i chi pam bod angen asesiad o’r fath. Os nad ydych yn
deall pam eich bod wedi cael eich cyfeirio am asesiad yna mae’n bwysig eich bod yn gofyn i’ch
cyfreithiwr (neu os nad oes gennych gynrychiolaeth gyfreithiol, person proffesiynol addas arall fel
Gwarcheidiwr Plant) i egluro mwy.
Gan ein bod yn prosesu data ar gyfer Achos Llys mae’r data yn cael ei brosesu dan ddiddordeb
cyfreithiol yn hytrach na thrwy gydsynio.

Pa fath o wybodaeth fydd yn cael ei gasglu a’i brosesu?

Ar gyfer trefnu apwyntiad cyntaf mae angen i ni gasglu y wybodaeth ganlynol:
• Eich enw yn llawn
• Dyddiad geni
• Cyfeiriad
• Rhif ffôn
• Cyfeiriad e-bost
Mae angen y wybodaeth uchod er mwyn ein cofnodion ac er mwyn gallu trefnu apwyntiad asesu.
Fel arfer byddwn yn gofyn i’ch cyfreithiwr a/neu y Gweithiwr Cymdeithasol am y wybodaeth yma,
neu yn derbyn y wybodaeth o’r dogfennau llys. Bydd staff gweinyddol yn y swyddfa yn gweld y
wybodaeth yma hefyd.
Yn yr apwyntiad asesu, gan ddibynnu ar gyfarwyddiadau’r Llys, byddwn yn casglu gwybodaeth am:
• Eich hanes personol. Gall hyn gynnwys gwybodaeth categori arbennig am:
o eich magwraeth a gwybodaeth am eich teulu estynedig
o datblygiad cynnar ac addysg
o gwaith a gyrfa
o perthynas ag eraill
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iechyd corfforol
iechyd meddwl
defnydd alcohol a/neu gyffuriau eraill
gwybodaeth arall sydd yn berthnasol i’r achos o flaen y Llys (e.e. tor-cyfraith, digartrefedd, dyledion, problemau gyda chymdogion, ayyb)
Fel arfer byddwn yn derbyn copi o’r holl ddogfennau sy’n agored i’r Llys, all gynnwys
cofnodion Meddyg Teulu, Ysbyty, neu Seiciatrig/Seicolegol, ac hefyd gwybodaeth am
erlyniadau a dedfrydau mewn achosion troseddol.
Asesiad ffurfiol o allu gwybyddol
Asesiad ffurfiol o bersonoliaeth ac iechyd meddwl
Arsylwi eich ymddygiad e.e. cysylltiad rhyngddoch ag aelodau eraill o’r teulu (e.e. plentyn a
rhiant) pan wneir nodiadau ysgrifenedig
Gwybodaeth gan eraill (e.e. aelodau eraill o’r teulu, addysg, lleoliadau maeth,
goruwchwylwyr cyswllt, ayyb)
o
o
o
o

•

•
•
•
•

Sut mae’r wybodaeth yn gael ei brosesu?
•
•
•

Bydd asesiadau ffurfiol yn cael eu sgorio a’u dadansoddi
Bydd gwybodaeth o’r dogfennau a’r asesiadau yn cael eu crynhoi a’u rhoi mewn trefn mewn
adroddiad fydd yn y pen draw yn cael ei ffeilio yn yr Achos Llys.
Bydd dadansoddiad o’r wybodaeth yn cael ei gyflwyno ar ffurf fformwleiddiad seicolegol
fydd yn bwydo mewn i’r casgliadau a’r argymhellion yn yr adroddiad.

Beth sydd yn digwydd i’r Adroddiad?

Pan fydd yr asesiadau a’r adroddiad wedi eu cwblhau bydd copi yn cael ei yrru i’r cyfreithiwr sy’n
arwain. Bydd y cyfreithiwr yn gyrru copi i’r Llys ac yn gyrru copi i’r cyfreithwyr eraill sy’n
ymwneud â’r achos. Mae’r adroddiad yn gyfrinachol o fewn yr Achos a nid oes hawl ganddoch i
wneud copi na’i ddangos i eraill os nad ydynt hwythau yn rhan o’r Achos.
Os oes gwybodaeth pwysig sydd yn anghywir o fewn yr adroddiad bydd angen i chi dynnu hyn i
sylw eich cyfreithiwr, fydd wedyn yn cysylltu â ni i gywiro’r wybodaeth. Os ydych yn cynrychioli
eich hun yn yr Achos yna y ffordd orau o dynnu sylw at gamgymeriad ffeithiol yw drwy’r
cyfreithiwr sy’n arwain, fydd wedyn yn cysylltu â ni.
Os ydych yn anghytuno gyda dadansoddiad, barn, neu’r argymhellion yn yr adroddiad yna bydd hyn yn
fater i’w drafod yn yr Achos. Mae dyletswydd ar Dystion Arbenigol sy’n paratoi adroddiadau mewn
Achosion Llys i roi tystiolaeth ar lafar, a chael eu holi a’u croes-holi ar asesiadau a chynnwys
adroddiadau.

Sut mae data yn cael ei warchod?
Mae CATh Cyf yn talu sylw manwl i ddiogelu data personol ac yn dilyn polisi mewnol. Mae croeso i
chi ofyn am gopi o’r Polisi Gwarchod Data. Yn gryno:
• Mae CATh Cyf yn dilyn polisi “desg lân”.
• Mae holl wybodaeth ar bapur yn cael ei ffeilio a’i gadw dan glo.
• Mae gwybodaeth ddigidol yn cael ei warchod gyda chyfrineiriau a/neu yn cael eu cadw
mewn cwmwl data diogel.
• Mae pob cyfrifiadur, gan gynnwys ffôn symudol, wedi eu gwarchod gyda chyfrineiriau.
• Bydd ebostau sy’n cynnwys gwybodaeth sensitif yn cael eu gyrru drwy sustemau diogel sy’n
amgryptio’r wybodaeth, ac ymlyniadau yn cael ei diogelu gyda chyfrineiriau.
• Mae’r swyddfa yn cael ei gwarchod gan sustem teledu cylch-cyfyng (CCTV) a sustem larwm.
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Hawl i gael gweld fy data personol

Tra mae’r achos o flaen y Llys dylid gwneud unrhyw gais i weld unrhyw ddogfennau yn ein
meddiant drwy’r Llys gan mai eiddo’r Llys a’r Achos yw’r wybodaeth. Mae hyn yn hynod bwysig fel
bod pawb o fewn yr Achos yn gwybod eich bod wedi gofyn am y wybodaeth, a bod modd felly i’r
Llys ddiogelu cyfrinachedd y wybodaeth o fewn yr Achos. Hefyd, wrth gwrs, gan eich bod yn barti
yn yr Achos byddwch yn derbyn holl ddogfennau’r Achos. Ni allwn felly ymateb i ymholiadau SAR
tra mae’r Achos o flaen y Llys.

Am faint o amser mae’r data yn cael ei gadw?

Ar ôl y Gwrandawiad Terfynol bydd holl ddogfennau yrrwyd atom yn ystod yr Achos yn cael ei
ddileu mewn modd diogel a/neu ei yrru nol i’r cyfreithiwr sy’n arwain. Bydd unrhyw ddogfennau
ar ffurf digidol yn cael eu dileu o’r cyfrifiaduron. Yr ydym yn disgwyl i’r cyfreithiwr sy’n arwain
adael i ni wybod bod yr Achos wedi dod i ben.
Bydd yr holl wybodaeth gasglwyd neu gynhyrchwyd yn uniongyrchol gan CATh Cyf (e.e. cofnodion
sesiynau asesu, asesiadau gwybyddol, adroddiadau, llythyrau, anfonebau, ayyb) yn cael eu sganio
a’u harchifo’n ddigidol ac yn ddiogel.
Bydd cofnodion gweinyddol (e.e. anfonebau, ffurflenni TAW a Threthi) yn cael eu cadw am chwe
mlynedd.

Beth sy’n digwydd os oes data yn mynd ar goll/cael ei ddwyn?

Os ydi hi’n ymddangos bod data wedi ei ddwyn neu wedi mynd ar goll (e.e. wedi ei yrru i fan
anghywir) a bod hyn yn eich rhoi mewn peryg byddwn yn cysylltu gyda chi yn syth.
Os nad oes peryg i chi fel unigolyn yna ni fyddwn yn cysylltu gyda chi yn uniongyrchol, ond byddwn
yn cysylltu gyda Swyddfa y Comisiynydd Gwybodaeth ac yn adolygu ein gweithrediadau yn ofalus
er mwyn rhwystro digwyddiad tebyg eto.

Sut mae gwneud cwyn os ydych yn meddwl bod eich data personol wedi ei rannu yn ddiangen neu heb eich caniatad
Yn y lle cyntaf dylech gysylltu hefo:

Dr Mair Edwards
CATh Cyf
3 Cei Bont
Porthaethwy
Ynys Môn LL59 5HB
01248 715005
post@cathcyf.co.uk
Os nad ydych yn hapus gyda’r ymateb dylech gysylltu gyda Swyddfa y Comisiynydd Gwybodaeth
(ICO). Ein rhif cofrestru yw Z1851586. Mae manylion am sut i wneud cwyn ar eu gwefan:
www.ico.org.uk
Os ydych am wneud cwyn am ymddygiad proffesiynol therapydd sy’n gweithio i CATh Cyf gallwch
gysylltu gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. Mae gwybodaeth am sut i wneud cwyn ar eu
gwefan: www.hcpc-uk.org
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