
 

 

Pecyn Gwybodaeth am Swydd 

Rheolwr Buddsoddi 

Ynglŷn â Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 

Yn ysbrydoli, yn arwain ac yn darparu adnoddau ar gyfer treftadaeth y DU i 
greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau, nawr ac yn y 
dyfodol. 

Amdanom ni 

Sefydlwyd Cronfa Treftadaeth y Loteri yn 1994 i roi grantiau i ystod eang o brosiectau a oedd yn 
cynnwys treftadaeth leol, ranbarthol a chenedlaethol y Deyrnas Unedig. Rydym yn dosbarthu 
cyfran o’r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer Achosion Da.  

Rydym yn dyrannu grantiau i brosiectau yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban ac, 
ers 1994, rydym wedi cyflwyno £8 biliwn i fwy na 40,000 o brosiectau ledled y DU.  

Yn swyddogol cawn ein hadnabod fel ‘corff cyhoeddus anadrannol’. Er nad ydym yn adran o’r 
llywodraeth, golyga hyn fod yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon yn rhoi cyfarwyddiadau ariannol i ni, ac rydym yn adrodd i’r Senedd drwy’r adran. 
Mae ein penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau a pholisïau unigol yn gwbl annibynnol.  

Caiff y Gronfa ei gweinyddu gan Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol 
[NHMF], sy'n dosbarthu grantiau i'n treftadaeth genedlaethol ar wahân, gan ymddwyn fel cronfa 
'pan fetha popeth arall'. Hyd at fis Ionawr 2019, roeddem yn cael ein hadnabod fel Cronfa 
Treftadaeth y Loteri (HLF).  

Beth ydym ni'n ei wneud? 

Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw prif gyllidwr y DU o ran ein treftadaeth amrywiol, a 
hwy yw’r unig sefydliad treftadaeth sy'n gweithredu ledled Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r 
Alban, ac sy'n cyllido'r rhychwant eang o dreftadaeth – gan gynnwys adeiladau, amgueddfeydd, 
treftadaeth naturiol a threftadaeth traddodiadau ac atgofion diwylliannol.  

Mae ein Fframwaith Cyllido Strategol ar gyfer 2019-2024 yn nodi ein cynlluniau i gyflawni 
buddion hirdymor a chynaliadwy mewn ymateb i anghenion datblygol y sector treftadaeth.  
Rydym yn disgrifio'r gwahaniaeth rydym yn dymuno ei wneud i dreftadaeth, pobl a chymunedau 
drwy set o ganlyniadau. Mae’r fframwaith yn nodi sut rydym yn bwriadu gwneud y canlynol: 

• Disgwyl buddsoddi oddeutu £1.2 biliwn yn nhreftadaeth y DU yn ystod y bum mlynedd 
hynny; 

• Cyflwyno portffolio creu grantiau symlach; 

• Canolbwyntio mwy ar lesiant, meithrin gallu ac arloesedd (yn genedlaethol ac yn 
rhyngwladol), ymhlith pethau eraill 

• Archwilio'r defnydd o fuddsoddiad cymdeithasol 

• Ymrwymo i wneud ein penderfyniadau'n fwy datganoledig  

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n gwefan yn www.heritagefund.org.uk 

http://www.heritagefund.org.uk/


 

 

Ar ein gwefan, gallwch weld manylion amdanom ni, ein strategaeth gorfforaethol, ein strwythur 
ac ati, yn ogystal â newyddion am y prosiectau rydym hefyd yn eu hariannu sy'n gallu newid 
bywydau pobl. 



 

 

Disgrifiad Swydd 
Rheolwr Buddsoddi  

Contract: Parhaol 
Oriau: Llawn amser (35 awr yr wythnos) 
Lleoliad: Caerdydd, gyda’r hyblygrwydd ar gyfer gweithio hybrid swyddfa/o bell. Byddwn 
hefyd yn derbyn ceisiadau gan ymgeiswyr sydd wedi'u lleoli mewn ardaloedd eraill yng 
Nghymru ar gyfer contractau cartref, lle mae hyn yn diwallu angen busnesau. 
Adrodd i: Uwch Reolwr Buddsoddi 
Ystod: 2 

Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol - Ysbrydoli, Arwain ac Adnoddau treftadaeth 
ledled y DU 

Cyflenwi Busnes 

Cyflawni ein cenhadaeth a'n huchelgais trwy bartneriaethau strategol, ymgysylltu a buddsoddi 
ledled y DU ar lefel leol. 

Tîm Ardal / Gwlad 

Cyflawni Strategaeth Gorfforaethol a Fframwaith Ariannu Strategol y Gronfa Treftadaeth yn yr 
Ardal / Gwlad. Ysbrydoli, arwain ac ariannu treftadaeth yn yr Ardal / Gwlad, trwy bartneriaethau 
strategol, ymgysylltu a buddsoddi incwm y Loteri Genedlaethol, gan harneisio cyllid a 
chyfleoedd eraill i gefnogi'r dreftadaeth. 

Pwrpas y swydd 

Gweithio fel rhan o'r Tîm Buddsoddi i gyflwyno gweithgaredd buddsoddi ar draws yr Ardal / 
Gwlad gan gynnwys darparu cyngor ac arweiniad i ymgeiswyr; asesu a monitro ystod eang o 
gymwysiadau / prosiectau; cymorth ar ôl i’r gwaith ddod i ben; cymryd rhan mewn 
gweithgareddau allgymorth a chefnogi cyflwyno'r cynllun tîm Ardal / Gwlad. Cyfrannu at waith 
ehangach y tîm Ardal / Gwlad. 

Dyletswyddau a chyfrifoldebau allweddol 

• Cyfrannu at gyflawni gweithgaredd buddsoddi ar draws yr Ardal / Gwlad gan gynnwys 
asesu ystod eang o geisiadau yn unol â'n canllawiau, polisi a gweithdrefnau ymgeisio 
gan roi argymhellion cadarn a chytbwys i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn erbyn y 
gyllideb fuddsoddi. 

• Rheoli portffolio o achosion ôl-ddyfarnu gan gynnwys monitro cyflwyno'r dibenion 
cymeradwy, dadansoddi ac adolygu risg, cysylltu ag ymgynghorwyr ar y Gofrestr 
Gwasanaethau Cymorth gan sicrhau bod eu cefnogaeth wedi'i thargedu ac yn gost-
effeithiol; adnabod a helpu datrys problemau / materion sy'n codi wrth ddatblygu a 
chyflawni prosiectau.  

• Datrys ystod eang o faterion ôl-gwblhau prosiect.  

• Cefnogi gweithredu a darparu ymgyrchoedd Ardal / Gwlad a'r DU gyfan, cyllid heblaw 
cyllid Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol a rhaglenni ariannu arloesol eraill gan 
gynnwys benthyciadau trwy ddarparu arweiniad, cynnal asesiadau o geisiadau, monitro 
prosiectau a gwaith ôl-gwblhau. 

• Mewn cysylltiad â'r Pennaeth Ymgysylltu a'r Pennaeth Buddsoddi, darparu cefnogaeth 
ac arweiniad i ddarpar ymgeiswyr yn ôl yr angen. 

• Hwyluso a chefnogi rhwydweithiau a phartneriaethau ar draws yr Ardal / Gwlad er mwyn 
rhannu arfer da, gwybodaeth, a gwersi a ddysgwyd ar draws y sector 



 

 

• Cymryd rhan yn natblygiad a gweithrediad polisi a gweithdrefnau ar draws yr 
Adran Cyflenwi Busnes. 

• Sicrhau bod cynhwysiant wedi'i ymgorffori ym mhob agwedd ar waith 
ymgysylltu'r Gronfa yn yr Ardal / Gwlad gan gynnwys cefnogi gwaith mewn 
Meysydd Ffocws (lle bo hynny'n berthnasol). 

• Dyletswyddau eraill yn ôl yr angen. 
 
 

  



 

 

Dyletswyddau a chyfrifoldebau gorfodol: 

Ar gyfer rolau nad ydynt yn rheoli: 

• Cydweithio: Mae'n ofynnol i'r holl staff gefnogi cydweithredu effeithiol o fewn eu tîm, yr 
Adran a'r Gronfa ehangach i sicrhau bod nodau strategol y Gronfa yn cael eu cyflawni. 

• Gweithio’n ddigidol: Mae'n ofynnol i'r holl staff gefnogi gweithio digidol a chefnogi 
strategaeth ddigidol y Gronfa. 

• Gwerthoedd: Mae'n ofynnol i'r holl staff ddeall Gwerthoedd y Gronfa a dangos a 
chymhwyso'r rhain yn eu holl ddyletswyddau. 

• Amrywiaeth a Chynhwysiant: Mae'n ofynnol i'r holl staff ddeall, ymrwymo a 
chymhwyso nodau strategol y Gronfa ar gyfer hyrwyddo amrywiaeth a 
chynhwysiant. 

Arall 

• Bydd y rôl yn cynnwys teithio ar draws yr Ardal / Gwlad, gan gynnwys ymweliadau safle. 

• Bydd y rôl yn cynnwys cynrychioli'r Gronfa mewn digwyddiadau ac ati y tu allan i oriau. 

• Mae Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol yn sefydliad ledled y DU. Oni nodir yn 
wahanol, mae lleoliad yr holl swyddi yng Nghronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol yn 
hyblyg. Bydd teithio achlysurol, ymweliadau safle ac aros dros nos yn angenrheidiol ar 
gyfer pob rôl ond byddant yn amrywio yn ôl anghenion pob Adran. 

• Mae Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol yn hyrwyddo ac yn annog gweithio hyblyg 
lle mae hyn yn cefnogi anghenion y Gronfa. 

• Yng Nghymru, ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth dwyieithog. 

Nodyn ar ddisgrifiadau swydd Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol: Mae'r rhain yn ganllaw 

i gynnwys y swydd a'r sgiliau a'r profiad sy'n ofynnol. Gall cynnwys swydd newid dros amser ac 

nid ydynt yn rhan o'r contract cyflogaeth. 

  
 

 
 

 
  



 

 

Manyleb y Person 
 
Rheolwr Buddsoddi 

Gwybodaeth dechnegol  

• Gwybodaeth am y materion sy'n ymwneud â rhoi grantiau. 

• Dealltwriaeth amlwg o a brwdfrydedd dros y sectorau treftadaeth a/neu wirfoddol. 

• Profiad gwaith perthnasol yn ddelfrydol mewn rhoi grant neu faes cysylltiedig, er 
enghraifft gweinyddiaeth elusen. 

• Safon dda rhifedd a'r gallu i ddehongli data rhifiadol ac ysgrifenedig cymhleth gan 
gynnwys gwybodaeth ariannol a chynlluniau busnes.   

Sgiliau trefnu   

• Dull trefnus o weithio gyda lefel uchel o gywirdeb a sylw i fanylion. 

• Y gallu i flaenoriaethu amrywiaeth o dasgau a darparu gwaith i gytuno ar derfynau amser 
o fewn amgylchedd prysur. 

Cyfathrebu  

• Gallu delio mewn ffordd gymwynasgar a phroffesiynol gydag amrywiaeth eang o bobl. 

• Y gallu i ddarparu cyngor ac arweiniad clir a gwrthrychol i ystod eang o ymgeiswyr a 
grantîs. 

• Sgiliau cyfathrebu da gan gynnwys y gallu i gyflwyno gwybodaeth gymhleth yn glir ac yn 
gryno ar ffurf lafar ac ysgrifenedig.  Sgiliau cyflwyno effeithiol. 

• Sgiliau ysgrifennu adroddiad clir a chryno a chasglu/crynhoi gwybodaeth ac ystadegau.  

• Sgiliau iaith Gymraeg rhugl (Darllen, llafar, dealltwriaeth ac ysgrifenedig). 

Gwaith tîm  

• Cyfrannwr adeiladol gweithredol i'r tîm. 

• Y gallu i addasu i newid yn dda, a gweithio'n hyblyg gyda chreadigrwydd a dychymyg. 

Gwerthfawrogi Amrywiaeth a Chynhwysiant   

• Dealltwriaeth o'r materion sy'n ymwneud â chyfleoedd cyfartal a chynhwysiant, gan 
gefnogi amcan corfforaethol yr organisa-tion i wella amrywiaeth wrth roi grant, 
llywodraethu a'r grym gwaith. 

Sgiliau TG  

• Sgiliau TG cymwys gan gynnwys gwybodaeth weithredol dda o Microsoft Office, Excel / 
taenlenni a defnyddio cronfeydd data. 

  



 

 

NODYN DETHOL 

Gwahoddir yr ymgeiswyr sy'n ymddangos o'r wybodaeth sydd ar gael i fod yn fwyaf addas ar 
gyfer y swydd i gyfweliad. Mae'n bwysig, felly, bod eich cais yn rhoi disgrifiad llawn, ond cryno, o 
natur, maint a lefel y cyfrifoldebau rydych chi wedi'u dal. 

Gweinyddir y Gronfa gan Ymddiriedolwyr y Gronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol ac mae'r 
holl weithwyr wedi'u contractio trwy Gronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol. 

Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i ddarparu mynediad a chyfle cyfartal, trwy'r cronfeydd Loteri rydyn 
ni'n eu dosbarthu ac fel cyflogwr. Rydym yn penodi ar sail gallu yn unig. Mae croeso arbennig i 
geisiadau gan bobl o gymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd heb gynrychiolaeth 
ddigonol yn ein tîm ar hyn o bryd. Rydym yn gwarantu cyfweld â phob ymgeisydd ag anabledd 
sy'n cwrdd â'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd. 

 

 

 

 

 

Fel Cyflogwr Hyderus Anabledd rydym wedi ymrwymo i gyfweld â phob ymgeisydd ag 
anabledd sy'n cwrdd â'n gofynion sylfaenol 

  



 

 

 

GWOBRWYON CYFLOGEION  
 
PENSIWN 

Bydd gan gyflogeion cymwys yr hawl i Bensiwn y Gwasanaeth Sifil. Gellir cael rhagor o 

wybodaeth yn http://www.civilservicepensionscheme.org.uk/  

GWYLIAU BLYNYDDOL 

Rhoddir 26 diwrnod y flwyddyn o wyliau blynyddol ar gyfer swydd amser llawn yn y flwyddyn 

lawn gyntaf, a chânt eu cyfrifo a'u rhoi mewn oriau. Bydd hyn yn codi ar ben-blwydd eich 

dyddiad dechrau. Byddwch yn cael un diwrnod ychwanegol am bob blwyddyn o wasanaeth a 

gwblheir, hyd at gyfanswm o 31 o ddiwrnodau ar ôl pum mlynedd o wasanaeth cyfrifadwy. Mae 

hyn yn ychwanegol i'r gwyliau statudol a'r 1.5 'diwrnod braint' a ddyrennir bob blwyddyn ar 

amser a bennir gan fwrdd rheoli'r Gronfa. 

Bydd yr oriau ar gyfer swyddi rhan-amser yn pro-rata ar sail wythnos waith 35 awr.  Caiff 
gwyliau blynyddol a'r hawl i wyliau banc hefyd eu cyfrifo ar sail pro-rata. 

GWYLIAU ARBENNIG 

Mae CGDG yn caniatáu gwyliau arbennig â thâl a di-dâl mewn amgylchiadau penodol a nodir 
yn ein llawlyfr staff. 

TALIADAU CYFLOG YMLAEN LLAW 

Cynigir taliad cyflog di-log ymlaen llaw i bob aelod o staff sydd wedi cwblhau ei gyfnod prawf i 
dalu am brynu tocyn tymor blynyddol neu brynu beic. Gellir hefyd dewis cael taliad cyflog 
ymlaen llaw i dalu am flaendal rhent un mis ar fflat/dŷ. Bydd y swm a delir ymlaen llaw yn cael ei 
ad-dalu drwy dynnu swm rheolaidd o'ch cyflog. 

CYNLLUN BEICIO I'R GWAITH  

Fel rhan o 'warant beicio i'r gwaith' y llywodraeth, gall CGDG hurio beiciau a chyfarpar 
diogelwch i feicwyr i gyflogeion fel budd di-dreth. Bydd cyflogeion yn dewis y beic a'r ategolion 
diogelwch sydd eu hangen, a bydd CGDG yn hurio'r cyfarpar i'r cyflogeion drwy ostyngiadau 
aberthu cyflog am leiafswm o 12 mis. Gall hyn arbed hyd at 40% o'r pris manwerthu i 
gyflogeion. 

DYSGU A DATBLYGU 

Mae CGDG yn gwbl ymrwymedig i weithgareddau Dysgu a Datblygu ac mae'n Fuddsoddwr 
mewn Pobl achrededig. Rydym yn rhoi pwys mawr ar weithgareddau ymsefydlu ac ymgartrefi i 
bob aelod newydd o staff. Mae gan bob aelod o staff fynediad at amrediad eang o gyfleoedd 
Dysgu a Datblygu. Ar ôl cyfnod cymhwyso, mae'n bosibl y bydd cymorth ariannol hefyd ar gael i 
ennill cymwysterau proffesiynol sy'n berthnasol i waith CGDG. 

GOFAL IECHYD BENENDEN  

Mae cyflogeion yn gymwys i ymuno â Gofal Iechyd Benenden. Gall Benenden gynnig gofal 
iechyd fforddiadwy sy'n gweithio ochr yn ochr â’r GIG, a heb fod mewn cystadleuaeth ag ef. 
Mae'n gynllun cost isel, sy'n cynnig buddiannau sylweddol, ac mae'n cynnig amrywiaeth hyblyg 
o driniaeth i chi a'ch teulu. 

http://www.civilservicepensionscheme.org.uk/


 

 

AELODAETH O GANOLFAN HAMDDEN A SGRINIAD IECHYD 

Ar ôl gweithio am dri mis, bydd y Gronfa yn cynnig hyd at £50 y mis (a delir drwy'r gyflogres) er 
mwyn ymaelodi â champfa, ac ar ôl blwyddyn, mae hefyd opsiwn i gael sgriniad iechyd.  

CYFLE CYFARTAL  

Mae CGDG yn gyflogwr cyfle cyfartal. Nid ydym yn gwahaniaethu yn erbyn staff nac ymgeiswyr 

cymwys. Byddwn yn eich beirniadu yn ôl eich gallu a dim arall. 

Bydd CGDG bob amser yn ceisio gwneud addasiadau rhesymol i staff anabl. 
 
  



 

 

 

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD AM WYBODAETH BERSONOL 

CYFLOGAI  

Mae Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol (y Gronfa) yn casglu ac yn cadw ychydig o 

fanylion personol amdanoch. Mae'r ddogfen hon yn egluro pam fod gennym ni'r wybodaeth 

honno, sut rydym yn ei defnyddio ac yn ei thrin a'ch hawl i weld yr wybodaeth honno. Rydym yn 

ymrwymedig i ddiogelu preifatrwydd y data rydym yn ei brosesu ac yn ei gadw, ac rydym yn 

cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth Diogelu Data berthnasol a'r GDPR. 

Cwmpas 

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut mae'r Gronfa'n trin gwybodaeth bersonol 

prentisiaid, cyflogeion, ymgeiswyr, interniaid, cyn-gyflogeion, dibynyddion, contractwyr, 

ymgynghorwyr a gweithwyr asiantaeth dros dro wrth gyflawni ei gweithgareddau.   

Mae Gwybodaeth Bersonol yn golygu unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud ag unigolyn naturiol 

adnabyddedig neu adnabyddadwy; rhywun y gellir ei adnabod, yn uniongyrchol neu'n 

anuniongyrchol, drwy gyfeirio at ddull adnabod fel enw, rhif adnabod, data lleoliad, dull adnabod 

ar-lein, neu at un ffactor penodol neu ragor sy'n cyfeirio at hunaniaeth gorfforol, seicolegol, 

genetig, meddyliol, economaidd, diwylliannol neu gymdeithasol yr unigolyn naturiol hwnnw.  

Mae Categorïau Arbennig o Wybodaeth Bersonol (a elwir hefyd yn Wybodaeth Bersonol 

Sensitif) yn golygu Gwybodaeth Bersonol yn y categorïau canlynol: tarddiad hiliol neu ethnig, 

credoau crefyddol neu athronyddol, data sy'n ymwneud ag iechyd neu gyfeiriadedd rhywiol, 

data genetig a data biometrig. 

Pwy yw'r Rheolydd Data? 

Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn Rheolydd Data fel y'i diffinnir gan 

ddeddfwriaeth y GDPR. Gweler gwefan y Gronfa (heritagefund.org.uk) am y manylion cyswllt 

diweddaraf. 

Categorïau o Wybodaeth Bersonol 

Pan fyddwn yn cyflawni gweithgareddau adnoddau dynol a busnes arferol, byddwn yn prosesu'r 

categorïau canlynol o wybodaeth bersonol:  

• Gwybodaeth adnabod bersonol, fel eich enw, cyfeiriad cartref, dyddiad geni, rhyw, lluniau 

sy'n ymwneud â gwaith a rhif ffôn cartref; 

• Rhifau adnabod a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth, fel rhif Yswiriant Gwladol at ddibenion y 

gyflogres;  

• Statws mewnfudo, hawl i weithio a phreswylio; 

• Manylion cyswllt teulu a manylion cysylltu mewn argyfwng; 

• Gwybodaeth sy'n ymwneud â swyddi, fel eich cyflogwyr blaenorol, eich blynyddoedd mewn 

gwasanaeth, lleoliad gwaith, rhif adnabod gwaith, cofnod a hanes gwaith, absenoldebau 

gwyliau a data contract; 

• Gwybodaeth am addysg a hyfforddiant, fel eich dyfarniadau addysgol, tystysgrifau a 

thrwyddedau, cofnodion galwedigaethol a phresenoldeb mewn sesiynau hyfforddiant 

mewnol, a oes gennych fenthyciad myfyriwr – at ddibenion cyflog; 

• Data sy'n ymwneud â recriwtio a pherfformio, fel amcanion, sgorau, sylwadau, canlyniadau 

adborth, hanes gyrfa'r Gronfa, cyfarpar gwaith, cynllunio gyrfa a chynllunio ar gyfer 

olyniaeth, sgiliau a chymwyseddau a chymwysterau eraill sy'n ymwneud â gwaith; 

• Gwybodaeth sy'n ymwneud â'ch defnydd o asedau'r Gronfa, yn enwedig ei systemau 

cyfrifiadurol a thelegyfathrebu, a thraffig a grëir wrth ddefnyddio'r Rhyngrwyd; 

http://www.hlf.org.uk/


 

 

• Gwybodaeth sydd ei hangen ar gyfer cydymffurfio a rheoli risg, fel cofnodion disgyblu ac 

adroddiadau ar wirio cefndiroedd; 

• Gwybodaeth sy'n ymwneud â'r gyflogres a thaliadau neu fuddion, fel gwybodaeth am gyflog 

ac yswiriant, dibynyddion, rhifau Yswiriant Gwladol neu dreth, manylion cyfrif banc, a 

gwybodaeth am fuddion sy'n ymwneud â gwaith, gwybodaeth am deulu a dibynyddion; 

• Gwybodaeth basbort; a 

• Gwybodaeth sy'n ymwneud â cherdyn gwaith neu ddiogelwch, gan gynnwys lluniau; 

 

 Yn ogystal, gallem brosesu Categorïau Arbennig o'ch Gwybodaeth Bersonol, er enghraifft:  

• Gwybodaeth am iechyd a salwch, fel tystysgrifau meddygol; a 

• Euogfarnau ac erlyniadau troseddol. 

• Data amrywiaeth, yr ydym yn ei ddefnyddio at ddibenion monitro cyfunol yn hytrach nag i 

nodi unigolion penodol.  

 

Sail gyfreithiol dros brosesu 

Byddwn yn prosesu eich Gwybodaeth Bersonol ar y sail gyfreithiol ganlynol:  

• Perfformiad contract gyda chi; 

• Buddiannau dilys y Gronfa, i redeg ein busnesau'n effeithlon ac yn effeithiol; 

• Fel sy'n ofynnol gan y gyfraith; 

• Eich caniatâd, pan fydd ei angen ac i raddau cyfraith berthnasol; a 

• Eich buddiannau hanfodol.  

 

Byddwn yn prosesu Categorïau Arbennig o'ch Gwybodaeth Bersonol ar y sail gyfreithiol 

ganlynol:  

• Contract cyflogaeth; 

• Eich caniatâd penodol; 

• Bod yna rhwymedigaeth gyfreithiol; 

• Eich buddiannau hanfodol; a 

• Hawliadau cyfreithiol.  

 

Dibenion prosesu 

Rydym yn prosesu Gwybodaeth Bersonol at y dibenion canlynol:   

• Gweinyddu'r gweithlu, y gyflogres, iawndal a rhaglenni buddion; 

• Rheoli perfformiad, dysgu a datblygu; 

• Cynllunio ar gyfer dyrchafiadau ac olyniaeth; 

• Cynllunio, recriwtio a staffio'r gweithlu; 

• Cydymffurfiaeth gyfreithiol, gan gynnwys cydymffurfio â cheisiadau gan awdurdodau’r 

llywodraeth am wybodaeth, gorchmynion llys a chydymffurfio â threthi; 

• Rheoli'r gweithle, fel rhaglenni teithio a threuliau a rhaglenni iechyd a diogelwch mewnol; 

• Adrodd mewnol;  

• Archwilio; 

• I amddiffyn y Gronfa, ei gweithlu a'r cyhoedd rhag anafiadau, lladrata, rhwymedigaethau 

cyfreithiol, twyll neu gamdriniaeth neu anaf arall; a 

• Dibenion eraill sy'n ymwneud â'r gyfraith a busnes arferol.  

 



 

 

Mae'r Gronfa hefyd yn monitro ac yn hidlo'r defnydd o ddyfeisiau'r cwmni, ein rhwydwaith, a 

thraffig y rhyngrwyd at ddibenion busnes cyfreithiol, ac yn arbennig er mwyn:   

• Sicrhau uniondeb digonol Systemau Gwybodaeth a chanfod ac atal gweithgarwch troseddol, 

gan gynnwys seiberdrosedd; 

• Diogelu gwybodaeth sy'n cynnwys, ymhlith pethau eraill, gwybodaeth bersonol, gwybodaeth 

gyfrinachol a gwybodaeth busnes rhag cael ei dinistrio, colli, addasu, darllen heb awdurdod, 

datgelu neu ei hacio; 

• Diogelu gweithrediad effeithiol ei Systemau Gwybodaeth; 

• Sicrhau cydymffurfiaeth â rhwymedigaethau rheoleiddio a hunanreoleiddio perthnasol; a 

• Chanfod achosion o ddiffyg cydymffurfio â pholisïau'r Gronfa ar ddefnyddio'r rhyngrwyd.  

 

Pwy all weld eich Gwybodaeth Bersonol 

Gallem ddatgelu eich Gwybodaeth Bersonol yn yr amgylchiadau canlynol i'r bobl ganlynol: 

• Is-gontractwyr, gwerthwyr neu gyflenwyr sy'n cyflawni gwasanaethau ar ran y Gronfa; 

• Unrhyw un, os oes angen i ni wneud hynny yn unol â gorchymyn llys perthnasol neu'r 

gyfraith; 

• Unrhyw un, gyda'ch caniatâd chi, megis ar gyfer dilysu cyflogaeth neu fenthyciadau 

banc; neu 

• Unrhyw un pan fydd angen rhesymol dros wneud hynny, fel mewn argyfwng a allai 

beryglu bywyd. 

 

Trosglwyddiadau data rhyngwladol  

Rhaid i'r trydydd partïon, yr is-gwmnïau a'r aelodau cysylltiedig y gall eich Gwybodaeth 

Bersonol gael ei datgelu iddynt fod yn gweithredu o fewn yr UE ac yn destun i'r un cyfreithiau 

diogelu data. Os bydd angen trosglwyddo eich Gwybodaeth Bersonol y tu allan i'r UE, byddwn 

yn cymryd camau i sicrhau bod eich Gwybodaeth Bersonol yn derbyn lefel ddigonol o 

ddiogelwch, gan nodi ein safonau uchel ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol, a Thelerau 

Cytundebol Safonol.  Pan fydd angen, efallai byddwn yn gofyn am eich caniatâd i drosglwyddo 

data i brosesydd data sydd y tu allan i'r UE. 

Cadw data  

Bydd eich Gwybodaeth Bersonol yn cael ei chadw cyhyd ag y bydd angen i gyflawni'r diben y 

casglwyd y wybodaeth, fel arfer dros hyd unrhyw gydberthynas gytundebol, ac er mwyn talu 

pensiwn cywir, ac am unrhyw gyfnod wedi hynny fel sy'n ofynnol yn gyfreithiol neu fel y caniateir 

gan gyfraith berthnasol.  Gellir dod o hyd i'r amserlenni ar gyfer Cadw Cofnodion y Gronfa ar y 

fewnrwyd. 

Diogelwch 

Mae'r Gronfa'n cymryd rhagofalon i ddiogelu Gwybodaeth Bersonol rhag cael ei cholli, 

camddefnyddio, a rhag cael ei chyrchu heb awdurdod, ei datgelu, ei newid a'i dinistrio. Rydym 

wedi cymryd camau technegol a sefydliadol priodol i ddiogelu'r systemau gwybodaeth y caiff 

eich Gwybodaeth Bersonol ei storio arnynt, a gofynnwn i gyflenwyr a darparwyr gwasanaeth 

ddiogelu eich Gwybodaeth Bersonol i'r un safonau uchel fel rhan o'u contract.  

Eich hawliau  

Bydd y Gronfa'n cael ei llywio gan y ddeddfwriaeth Diogelu Data briodol wrth ymateb i geisiadau 

hawliau preifatrwydd fel y rhai hynny a restrir isod.  



 

 

• Gwybodaeth a Mynediad:  Gallwch ofyn i weld eich Gwybodaeth Bersonol, cael 

gwybodaeth atodol, a chael copi o'ch Gwybodaeth Bersonol.  Mae rhai cyfyngiadau o ran 

yr hawl i Wybodaeth a Mynediad. Er enghraifft, gellid gwrthod mynediad pan fydd 

ceisiadau ailadroddol am fynediad o fewn cyfnod byr, neu lle gallai darparu mynediad 

neu gywiriad o'r fath beryglu preifatrwydd unigolyn arall neu ddatgelu gwybodaeth cwmni 

sensitif yn afresymol.  

• Cywiriadau:  Gallwch ofyn i gywiro a/neu ddiweddaru Gwybodaeth Bersonol os yw'n 

anghywir neu'n hen wybodaeth.  

• Dileu: Mae gennych chi'r hawl i gael eich Gwybodaeth Bersonol wedi'i dileu.  Mae'r hawl 

hon yn destun cyfyngiadau.  

• Cyfyngiad:  Mae gennych chi'r hawl i gael eich Gwybodaeth Bersonol wedi'i chyfyngu.  

Golyga cyfyngiad y bydd eich Gwybodaeth Bersonol ond yn cael ei storio gan y Gronfa, 

ac na fydd yn cael ei phrosesu ymhellach, tra yr ymdrinnir â'ch cwyn. Byddai hyn hefyd 

yn effeithio ar ein gallu i dalu Cyflog drwy ein darparwr y gyflogres. 

• Gwrthwynebu i Brosesu: Mae gennych chi'r hawl i wrthwynebu mathau penodol o 

brosesu.  Mae'r mathau hyn yn cynnwys marchnata uniongyrchol, prosesu ar gyfer 

gwaith ymchwil neu at ddibenion ystadegol a phrosesu ar sail buddiannau dilys.  Gall yr 

hawl i wrthwynebu prosesu ar sail buddiannau dilys olygu y bydd yn rhaid i'r Gronfa nodi 

rhesymau sy'n bwysicach na'ch hawl i wrthwynebu.  

• Cludadwyedd data: Mae gennych chi'r hawl i ofyn am Gludadwyedd Data.  Cludadwyedd 

Data yw darparu eich Gwybodaeth Bersonol mewn ffurf strwythuredig, gyffredin y gellir ei 

darllen ar beiriant fel bod modd i chi neu'r Gronfa ei throsglwyddo'n hawdd i gwmni arall.  

Mae'r hawl i Gludadwyedd Data yn destun cyfyngiadau.  Er enghraifft, nid yw 

Cludadwyedd Data yn berthnasol i gofnodion papur nac i wybodaeth cwmni sensitif, a 

rhaid iddo beidio â niweidio hawliau eraill. Byddem yn gofyn am eich caniatâd 

ysgrifenedig penodol i wneud hyn. 

• Yr hawl i beidio â bod yn destun penderfyniadau sy'n seiliedig ar Brosesu Penderfynu 

Awtomatig yn unig: Mae gennych chi'r hawl i beidio â bod yn destun penderfyniadau a 

chaiff eu gwneud ar brosesu awtomatig yn unig (h.y. heb ymyrraeth ddynol), os yw'r 

penderfyniadau hynny'n cael effaith gyfreithiol neu'n effeithio arnoch chi'n sylweddol.  

Prosesu Awtomatig yw prosesu eich Gwybodaeth Bersonol mewn modd awtomataidd.  

 

Mae gennych chi hefyd yr hawl i gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. 

Gallwch ofyn i arfer yr hawliau hyn drwy eich cyswllt Adnoddau Dynol neu drwy'r Swyddog 

Diogelu Data.  

 

Rhoi caniatâd a'i dynnu yn ôl 

Os mai caniatâd sy'n sail gyfreithiol dros brosesu eich Gwybodaeth Bersonol neu Gategorïau 

Arbennig o Wybodaeth Bersonol, gallwch dynnu unrhyw ganiatâd a roddwyd gennych yn 

flaenorol yn ôl at ddiben penodol, am ddim, drwy gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data.  

 
Pryderon preifatrwydd a sut i gysylltu â ni 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn neu os ydych yn credu 
nad yw eich Gwybodaeth Bersonol yn cael ei thrin yn unol â'r gyfraith berthnasol neu'r hysbysiad 
hwn, mae gennych sawl opsiwn: 
 

• Cysylltwch â'r tîm Llywodraethu Gwybodaeth (Fair.Processing@heritagefund.org.uk )  
• Trafodwch y mater gyda'ch Rheolwr Llinell neu reolwr eich Rheolwr Llinell,  

mailto:Fair.Processing@heritagefund.org.uk


 

 

• Cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol.  

 

Addasiadau i'n Hysbysiad Preifatrwydd 

Efallai y byddwn yn diwygio'r hysbysiad hwn o bryd i'w gilydd, os bydd angen gwneud hynny. 

Gall datganiadau eraill hefyd gael eu hychwanegu at yr hysbysiad hwn yn ôl yr angen i 

gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth Diogelu Data. 

 
 
 

 


