
 

 

Polisi Preifatrwydd 

Yn Sefydliad Crysalys, rydyn ni'n onest, rydyn ni'n ddadansoddol, rydyn ni'n syml - mae'n rhan o'n 
gwerthoedd. 

Rydym yn cymhwyso’r gwerthoedd hyn i bopeth a wnawn – gan gynnwys sut rydym yn trin eich 
gwybodaeth bersonol. 

Mae eich cefnogaeth barhaus yn amhrisiadwy i ni. Hebddo, ni allwn barhau i helpu’r plant, y bobl ifanc, 
a’r teuluoedd yr ydym yn eu cyrraedd bob blwyddyn, ledled y DU. 

I gadw eich cefnogaeth, rydym yn gwybod bod angen i ni ennill eich ymddiriedaeth, felly rydym yn trin 
eich gwybodaeth bersonol fel y byddech yn ei ddisgwyl – gyda pharch. 

Isod mae ein haddewid i chi – p’un a ydych yn gefnogwr, yn rhoddwr, yn godwr arian, yn ymgyrchydd, 
yn wirfoddolwr, yn ofalwr maeth, yn rhiant mabwysiadol, neu’n rhywun sy’n defnyddio ein 
gwasanaethau: rydym wedi cynnwys amlinelliad o sut, pam, a phryd rydym yn cael a defnyddio eich 
gwybodaeth bersonol, a sut rydym yn ei chadw’n ddiogel. 

 

Ein Haddewid i Chi 

Rydym yn gyfrifol am ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, ac rydym yn cymryd y cyfrifoldeb hwn o 
ddifrif. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynghylch sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth 
bersonol, cysylltwch â’r Rheolwr Datblygu, Jane Deamer: 

Drwy e-bost jane@crysalys.org, neu ysgrifennwch atom yn: Rheolwr Datblygu, Sefydliad Crysalys, 60 
Sutton Street, Flore, Swydd Northampton, NN7 4LE. 

Mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd. 

 

Felly, rydyn ni'n addo… 

1. I gasglu gwybodaeth bersonol (neu ‘ddata’) yn unig gan y rhai sy’n rhyngweithio’n uniongyrchol â 
ni: cefnogwyr, rhoddwyr, codwyr arian, mynychwyr digwyddiadau, gwirfoddolwyr, ymgyrchwyr, 
gofalwyr maeth (a/neu’r rhai sy’n gwneud ymholiadau), rhieni mabwysiadol (a / neu’r rhai sy’n 
gwneud ymholiadau), y rhai sy’n defnyddio ein gwasanaethau, y rhai sy’n defnyddio ein gwefan a’r 
rhai sy’n gofyn am fynediad i’n cofnodion e.e. Cais achyddiaeth. 

2. Ni – Sefydliad Crysalys – yw'r 'rheolwr data' o ran eich gwybodaeth bersonol, a ni yn unig sy'n gyfrifol 
am yr hyn sy'n digwydd iddi, i ble mae'n mynd, a phwy sy'n ei gweld … a gallwch ein dal ni i gyfrif 
am hyn. 

3. Na fyddwn byth byth yn gwerthu eich data i drydydd parti ar gyfer eu hanghenion marchnata eu 
hunain. 

 

 



4. Er mwyn casglu'r wybodaeth bersonol leiaf sydd ei hangen arnom, wedi'i chyfyngu, lle bo'n 
berthnasol, i'ch: 

• Enw 
• Oedran/dyddiad geni 
• Rhyw 
• Rhif(au) cyswllt 
• Cyfeiriad(au) e-bost 
• Cyfeiriad post 
• Dewisiadau cyswllt (a yw'n well gennych e-byst neu negeseuon SMS?) 
• Gwybodaeth ar gyfer 'dadansoddiad marchnad' 
• Cofnodion o ddigwyddiadau codi arian yr ydych wedi mynychu 
• Ymgyrchoedd rydych wedi'u cefnogi 
• Digwyddiadau lobïo yr ydych wedi mynychu 
• Manylion hanesyddol yn ymwneud â'ch teulu maeth neu fabwysiadol (os yw'n berthnasol 

i chi fel unigolyn) 
• Cofnod o'ch cyswllt â ni – boed yn ymholiad, canmoliaeth neu gŵyn. 

 

5. Cael a defnyddio'r wybodaeth hon yn unig, lle bo'n berthnasol, i: 

• Codi ymwybyddiaeth bellach o Sefydliad Crysalys a'r gwaith rydym yn ei wneud 
• Helpu i godi rhagor o arian i gefnogi plant a theuluoedd ledled y DU 
• Dysgwch sut orau i gysylltu â chi (a beth am) 
• Cadwch gofnod o'ch cefnogaeth 
• Helpwch ni gyda phroffilio 
• Datblygu ceisiadau (cyflogaeth, gwirfoddoli, maethu, mabwysiadu) neu unrhyw 

ymholiadau eraill 
• Dysgwch sut i wella ein cynnyrch a'n gwasanaethau 
• Dysgwch am gynulleidfaoedd eraill a allai fod â diddordeb mewn cefnogi gwaith Sefydliad 

Crysalys (a'r cynnyrch, gwasanaethau, a gwybodaeth newydd y gallent fod â diddordeb 
ynddynt). 

 

6. I gadw eich data ar gyfer gwybodaeth bersonol ar gyfer: 

• Cyhyd â'ch bod yn ymgyrchydd gweithredol, yn rhoddwr, neu'n godwr arian - a dim ond cyhyd 
ag y bo angen ar ôl eich rhyngweithio diwethaf â ni. 

• Hyd at bum mlynedd os byddwch yn gwneud cais achyddiaeth. 
• Hyd at chwe blynedd mewn perthynas â Chymorth Rhodd (yn unol â rheoliadau CThEM) 
• Hyd at saith mlynedd os ydych yn gwirfoddoli gyda ni 
• Cyhyd ag sy'n angenrheidiol mewn perthynas â maethu a mabwysiadu ac unrhyw ymholiadau 

eraill 
• Cyhyd ag y bo angen os ydych wedi addo Cymynrodd i ni. 

 

7. Y gallwch optio allan o dderbyn cyfathrebiadau gennym ni unrhyw bryd. 



 

8. Dim ond at y rhai sydd wedi datgan eu bod yn fodlon i ni wneud hynny y byddwn yn gallu anfon 
cyfathrebiadau, diweddariadau neu wybodaeth. 

 

9. Y gallwch wneud cais i gael mynediad at, newid, neu ddileu eich gwybodaeth unrhyw bryd. 

 

10. Peidio â rhannu eich gwybodaeth bersonol â phartneriaid trydydd parti. 

Ond… cofiwch y gall ein gwefan gynnwys dolenni i ac o wefannau eraill – partneriaid a chysylltiadau 
– a bydd ganddynt eu polisïau preifatrwydd eu hunain, nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb 
nac atebolrwydd amdanynt. 

 

11. I ddiogelu eich gwybodaeth bersonol trwy: 

• Ei gadw dim ond cyhyd ag sy'n gwbl angenrheidiol 
• Ei drosglwyddo i drydydd parti a ddewiswyd yn ofalus yn unig 
• Dienwi eich manylion personol wrth ddefnyddio data ar gyfer dadansoddi'r farchnad 
• Amgryptio eich gwybodaeth bersonol wrth ei defnyddio i ddatblygu gwasanaethau neu 

gynhyrchion newydd, 
• Neu'n chwilio am gefnogwyr o gefndir neu oedran tebyg 
• Sicrhau bod pob ffurflen ar-lein wedi'i hamgryptio a bod ein rhwydwaith yn cael ei ddiogelu 
• Dinistrio eich dogfennau adnabod yn ddiogel ar ôl i ni weithredu ar gais Mynediad at 

Gofnodion neu Achyddiaeth 
• Gweithredu ar unrhyw geisiadau i weld, newid, neu ddileu eich gwybodaeth, o fewn 30 

diwrnod. 

 

Os ydych yn anhapus gyda sut rydym wedi trin eich gwybodaeth bersonol, neu gŵyn yr ydych wedi’i 
gwneud mewn perthynas â hyn, mae gennych yr hawl i gysylltu â’r Rheolwr Datblygu: 

Jane Deamer 

jane@crysalys.org 


