Polisi preifatrwydd
Sut rydym ni'n trin eich data personol, eich hawliau a'n hysbysiadau preifatrwydd.

Y ffordd yr ydym ni'n trin eich eich data personol
Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yw ‘Rheolydd’ y data personol yr ydym ni’n ei gasglu gennych neu
a gaiff ei ddarparu i ni.
Wrth gasglu eich gwybodaeth bersonol byddwn ni'n:
sicrhau eich bod yn gwybod pam ein bod ni angen y data a pham fod gennym ni'r hawl
gyfreithiol i’w ddal
gofyn am yr hyn sydd ei angen arnom yn unig, a pheidio â chasglu gormod o wybodaeth
neu wybodaeth amherthnasol
diogelu’r data a sicrhau nad oes unrhyw un nad oes ganddynt yr hawl yn cael mynediad ato
rhoi gwybod i chi os ydym ni’n ei rannu â sefydliadau eraill
sicrhau nad ydym yn ei gadw’n hirach na sydd ei angen

Mae'r holl ddata personol yr ydym yn ei ddal wedi'i leoli ar weinyddion o fewn yr Undeb
Ewropeaidd. Mae ein gwasanaethau cwmwl wedi’u caffael drwy Gytundebau Fframwaith y
Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch
Genedlaethol.

Ymweld â’n gwefan
Dim ond gwefannau yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) y mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn
ei gwmpasu. Nid yw'n cynnwys dolenni o fewn gwefannau'r ASB i wefannau eraill.
Bydd y system yn cofnodi eich cyfeiriad e-bost a gwybodaeth arall os ydych chi yn ei wirfoddoli i
ni. Bydd yr wybodaeth yn cael ei thrin yn berchonogol ac yn gyfrinachol. Mae'n bosibl y bydd yn
cael ei defnyddio ar gyfer arolygon mewnol ac i roi gwybod i chi os bydd gwefan yr ASB yn cael
ei diweddaru.

Eich hawliau
Mae gennych yr hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym amdanoch chi drwy wneud cais
ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth yr
ydym yn ei phrosesu amdanoch yn anghywir, gallwch wneud cais i'w chywiro. Os hoffech wneud
cwyn am y ffordd yr ydym ni wedi trin eich data personol, gallwch gysylltu â'n Swyddog Diogelu
Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.
Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data
personol yn unol â'r gyfraith, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).
Ein Swyddog Diogelu Data yn yr ASB yw Arweinydd y Tîm Rheoli Gwybodaeth a Diogelwch.
Gallwch gysylltu drwy anfon e-bost at: informationmanagement@foodstandards.gsi.gov.uk

Hysbysiadau preifatrwydd
Rydym yn darparu hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer y gwasanaethau hyn:
Adroddiadau eithriad ar gyfer Cynlluniau Sicrwydd Cymeradwy yr Asiantaeth
Aelodau Bwrdd
Anrhydeddau a gwobrau
Arolwg Bwyd a Chi
Arolwg Manwerthu Campylobacter
Bwyd anifeiliaid, TSEs neu ddeddfwriaeth a pholisi sgil-gynhyrchion anifeiliaid
Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Gwybodaeth Amgylcheddol
Cofnodion datblygu polisi ar gyfer hylendid cig
Cofnodion o raglenni ymchwil GM
Cofrestru fel daliad cynhyrchu llaeth
Contractau caffael
Cwynion allanol yn erbyn yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol
Cyngor Gwyddoniaeth yr Asiantaeth
Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd
Cyrsiau Better Training Safer Food
Cysylltiadau awdurdodau lleol
Data ymgeisio am swydd a sgrinio cyn cyflogi
Data Adnoddau Dynol staff
Data arolwg glanweithdra pysgod cregyn
Deddfwriaeth a Pholisi Bwyd Anifeiliaid, Enseffalopathi Sbyngffurf Trosglwyddadwy a sgilgynhyrchion anifeiliaid
Deunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd
Digwyddiadau bwyd
Ennill Cydnabyddiaeth – Cynlluniau Sicrwydd Cymeradwy
Gohebiaeth y Swyddfa Breifat
Gwasanaethau Cymraeg
Gwasanaeth tanysgrifio i newyddion a rhybuddion
Gwahoddiadau a dosbarthu gwybodaeth am gyfarfodydd Bwrdd yr ASB
Gwneud cais i weithredu fel sefydliad cig cymeradwy
Gwybodaeth am y Gadwyn Fwyd
Monitro lefelau acrylamid a ffwran
MyHACCP
Polisi Bwydydd Newydd a GM
Polisiau ar hylendid, diogelwch a safonau bwyd a bwyd anifeiliaid
Portffolio Tystiolaeth yr Asiantaeth gan gynnwys y Gronfa Dystiolaeth Strategol
Pwyllgor ar Wenwyndra
Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Microbiolegol Bwyd
Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Anifeiliaid
Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru
Pwyllgor Cynghori ar Fwydydd Newydd
Pwyllgor Cynghori ar y Gwyddorau Cymdeithasol
Rhestr o Gynrychiolwyr Trydydd Gwledydd ar gyfer Bwyd Anifeiliaid
Rhestrau Cofrestru a Chymeradwyo Bwyd Anifeiliaid

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd
System Monitro Gwaith Gorfodi Awdurdodau Lleol (LAEMS)
System Arolygu Bwyd y Deyrnas Unedig
Tendrau caffael
Tîm Ymchwilio ac Erlyn Troseddol
Tystysgrif Cymhwysedd a Thystysgrif Cymhwysedd Dros Dro
Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Uned Iechyd, Diogelwch a Lles
Ymgynghoriad ar Adolygiad yr Undeb Ewropeaidd o Reolaethau Swyddogol

Cwcis
Pan fyddwn ni'n darparu gwasanaethau, rydym ni eisiau sicrhau eu bod yn hawdd, yn
ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Mae food.gov.uk yn rhoi ffeliau bach (o'r enw 'cwcis') ar eich
cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth o ran sut ydych chi'n pori'r wefan.
Sut ydym ni'n defnyddio ac yn rheoli cwcis

