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Diogelu eich Manylion Personol: Therapi
Ers 25ain Mai 2018 mae’r rhaid i bob cwmni neu fusnes sy’n prosesu data personol ddiogelu’r data
hwnnw yn unol a rheolau GDPR. Mae’r daflen yma yn egluro sut mae CATh Cyf yn prosesu eich data
personol, gan gynnwys data categori arbennig, ac yn amlinellu sut yr ydym yn diogelu eich data
personol.

Cydsynio

Drwy gysylltu gyda ni o’ch gwirfodd i drefnu apwyntiad ar gyfer asesiad neu wasanaethau
therapiwtig yr ydych yn cydsynio i ni gasglu gwybodaeth amdanoch er mwyn gallu gweld os yw’n
gwasanaethau yn addas ar eich cyfer, ac i deilwra triniaeth neu ymyrraeth seicolegol sy’n addas ar
eich cyfer.
Os ydych wedi eich cyfeirio atom gan Gwasnaethau Cymdeithasol neu ryw asiantaeth arall mae’n
bwysig eich bod yn cydsynio i dderbyn gwasanaeth gennym.

Pa fath o wybodaeth fydd yn cael ei gasglu?

Ar gyfer trefnu apwyntiad cyntaf mae angen i ni gasglu y wybodaeth ganlynol:
• Enw
• Dyddiad geni
• Cyfeiriad
• Rhif ffôn
• Cyfeiriad e-bost
Byddwn hefyd yn gofyn am fanylion cyswllt:
• Meddyg Teulu
• Cyswllt mewn argyfwng
Ni fyddwn yn cysylltu gyda’r Meddyg Teulu na’r cyswllt argyfwng heb eich caniatad penodol oni bai
bod argyfwng yn codi. Mae angen y wybodaeth yma er mwyn eich diogelwch chi.
Yn yr apwyntiad asesu byddwn yn casglu gwybodaeth am:
• Y broblem/problemau sy’n golygu eich bod wedi cysylltu gyda ni neu wedi ei cyfeirio atom
gan asiantaeth arall.
• Eich hanes personol. Gall hyn gynnwys gwybodaeth am:
o eich plentyndod a’ch magwraeth, gan gynnwys gwybodaeth am deulu estynedig
o addysg,
o gwaith a gyrfa,
o iechyd corfforol,
o iechyd meddwl,
o defnydd alcohol a/neu gyffuriau eraill,
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o problemau cymdeithasol eraill (e.e. dyledion, problemau gyda chymdogion, ayyb)
lle bo hynny’n berthnasol. Mae angen y wybodaeth uchod er mwyn deall mwy am eich
problemau er mwyn gallu datblygu cynllun therapi effeithiol ar eich cyfer a/neu eich cyfeirio
at wasanaethau a darparwyr eraill fydd yn fwy addas i’ch hanghenion.
Os yr ydych wedi cysylltu ar ran plentyn neu berson ifanc bydd gwybodaeth berthnasol yn cael ei
gasglu gan y plentyn/person ifanc, rhieni/gwarcheidwyr, a gyda’ch caniatad penodol, yr ysgol lle
mae’r plentyn yn ddisgybl.
Yn ystod yr cyfnod asesu, ac o bryd i’w gilydd yn ystod therapi, byddwn hefyd yn gofyn i chi lenwi
holiaduron addas fydd wedyn yn cael eu dadansoddi. Pwrpas y rhain ydi nabod ac asesu cryfder
symptomau a dilyn newidiadau o fewn therapi.

Pwy arall fydd yn gweld y data personol?
Bydd staff gweinyddol yn gallu gweld eich:
• Enw
• Dyddiad geni
• Cyfeiriad
• Rhif ffôn
• Cyfeiriad e-bost
• Manylion cyswllt Meddyg Teulu
• Manylion cyswllt argyfwng

Dim ond eich therapydd fydd yn gallu gweld:
• cofnodion asesiadau
• cofnodion sesiynau
• ffurflenni/asesiadau ffurfiol
oni bai eich bod yn rhoi caniatad clir i wybodaeth gael ei rannu â rhywun penodol arall (e.e.
meddyg teulu, gweithiwr cymdeithasol, cyflogwr, ayyb). O dan amgylchiadau felly byddwn yn
trafod gyda chi manylion yr hyn gaiff ei rannu, a’r rheswm dros wneud hynny. Os bydd angen
adroddiad ysgrifenedig ar gyfer unrhyw ddibenion bydd hyn yn cael ei drafod gyda chi ac fel arfer
cewch weld copi o’r adroddiad cyn iddo gael ei yrru – onibai bod yr adroddiad yn cael ei baratoi
dan ganllawiau Amddiffyn Plant lle efallai na fyddai’n briodol rhannu’r wybodaeth.
Mewn argyfwng gwirioneddol (e.e. os ydych yn cael damwain neu waeledd sydyn difrifol, neu â
bwriad anafu eich hun neu rywun arall yn ddifrifol) byddwn yn rhannu gwybodaeth sylfaenol (e.e.
enw, dyddiad geni, cyfeiriad, pryderon ynghylch eich diogelwch) gyda’r Gwasanaethau Brys er
mwyn i chi gael cymorth sydd yn addas i’r amgylchiadau.

Sut fydd y data personol yn cael ei brosesu?

O ran therapi, mae’r data personol yn cael ei brosesu ar sail cydsynio a/neu diddordeb cyfreithiol er
mwyn darparu gwasanaethau Seicoleg Clinigol addas ar eich cyfer.
Er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol byddwn yn ystyried y wybodaeth â gasglwyd er mwyn
teilwra triniaeth neu ymyrraeth seicolegol addas ar eich cyfer.
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Er mwyn gofalu eich bod yn derbyn gofal a chefnogaeth addas gan asiantaethau/darparwyr eraill
byddwn yn rhannu gwybodaeth gydag eraill – ond dim ond gyda eich cydsyniad clir chi (all fod ar
lafar).

Sut fydd y data personol yn cael ei ddiogelu?
Mae CATh Cyf yn dilyn polisi o “ddesg lân”.
Mae unrhyw data personol ar bapur yn cael ei gadw’n ddiogel mewn ffeiliau unigol sy’n cael eu
cadw mewn cwpwrdd dan glo. Mewn amgylchiadau anghyffredin iawn o bosib bydd angen symud
rhai ffeiliau i leoliad arall. Bryd hynny bydd y dogfennau yn cael eu rhoi mewn bag pwrpasol ar
gyfer eu symud, a’u cadw dan glo ar ben y daith.
Bydd data personol mewn fformat digidol yn cael ei ddiogelu gan gyfrinair a/neu ei gadw mewn
cwmwl digidol diogel iawn. Mae’r holl offer cyfrifadurol (gan gynnwys ffônau symudol) wedi eu
diogelu â chyfrineiriau.
Bydd data personol sy’n cael ei yrru fel ymlyniadau i ebost yn cael eu diogelu â chyfrinair. Bydd y
cyfrinair yn cael ei yrru mewn ebost ar wahan.
Bydd data personol sy’n cael ei yrru ar ffurf llythyr (gyda’r Post Brenhinol neu debyg) yn cael ei
nodi yn ‘Cyfrinachol’. Dan rhai amgylchiadau byddwn yn defnyddio gwasanaeth arwyddo wrth
dderbyn.
Mae’r swyddfa wedi ei ddiogelu gyda sustem teledu cylch cyfyng a larwm.

Pa mor hir fydd y data personol yn cael ei gadw?

Bydd cofnodion asesiadau, holiaduron, ymgynghoriadau, cofnodion therapi, a gohebiaeth
(llythyrau, ebostau, ac anfonebau/derbynnebau) yn cael eu cadw yn ôl yr hyn sy’n ofynnol dan
wahanol reolathau. Er enghraifft, oherwydd deddfwriaeth arbennig mae cofnodion iechyd meddwl
plant i’w cadw hyd nes bod y plentyn yn 26 oed, a chofnodion oedolyn am wyth mlynedd wedi’r
cyswllt olaf hefo’r gwasanaeth. Bydd data personol yn cael ei gadw am gyfnod hirach mewn
achosion lle mae cwyn wedi ei wneud a/neu achos cyfreithiol.
Bydd cofnodion gweinyddol (e.e. anfonebau, cofnodion TAW a Chyllid y Wlad) yn cael eu cadw am
chwe mlynedd.

Eich hawl i weld eich data personol

Fel cleient therapi mae ganddoch hawl i weld y data personol amdanoch sydd yn ein meddiant
drwy wneud cais. Yn dilyn cais byddwn yn darparu’r wybodaeth o fewn mis oni bai bod
amgylchiadau anghyffredin yn rhwystr.
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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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