
 

 

Cyhoeddi Data Personol 
 

 

 
 
A fyddech cystal â nodi y gallai’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) gyhoeddi’r manylion 
a ddarperir gennych wrth fynd ati’n gyfiawn i gynnal gwaith y sefydliad. 
 
Wrth gyhoeddi ymatebion yn llawn, mae’n bosibl y byddant yn cynnwys data personol, 
megis eich enw llawn a’ch manylion cyswllt.  
 
Os nad ydych am i ni gyhoeddi eich manylion personol, ticiwch y blwch isod ac yna 
ewch ati i lenwi’r ffurflen a’i dychwelyd, gyda’ch ymateb i’r ymgynghoriad, at y 
swyddog polisi a enwir fel y cyswllt ar gyfer ymatebion. 
 
       Nid wyf yn cytuno i’m manylion personol gael eu cyhoeddi. 
 
Teitl yr 
Ymgynghoriad 
 
 

 

 
 
Eich enw llawn 
 

 

  
Cyfeiriad llawn  

 
 
 
 
 

 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â’r 
ymgynghoriad, cysylltwch â’r sawl sy’n gyfrifol am yr ymgynghoriad yn 
uniongyrchol drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt a nodir yn y pecyn 
ymgynghori. 

 
Datganiad Preifatrwydd 

 
Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn cydymffurfio â Chyfreithiau Preifatrwydd y DU, gan 
gynnwys Deddf Diogelu Data 1998, ac wedi’i chofrestru fel rheolydd data gyda’r Comisiynydd 
Gwybodaeth (Rhif cof. Z477519).  Dim ond at y diben a nodir yn yr ymgynghoriad y bydd 
unrhyw wybodaeth bersonol a roddir gennych yn cael ei defnyddio. Byddwn yn cymryd yr holl 
gamau angenrheidiol i ddiogelu eich data personol rhag colled anawdurdodedig / damweiniol.  
Ni fyddwn yn rhannu eich manylion personol ag eraill y tu allan i’n sefydliad oni bai bod y 
Ddeddf Diogelu Data yn caniatáu i ni wneud hynny. Os oes gennych unrhyw ymholiadau o ran 
diogelu data, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data’r ASB drwy ddefnyddio’r manylion hyn: 
 

First Floor Aviation House, 125 Kingsway, London WC2B 6NH 
E-bost:  Data.Protection@foodstandards.gsi.gov.uk    

Ffôn: 020 7276 8013 neu 01904 455119 
 

Mae gwybodaeth gyffredinol am y Ddeddf Diogelu Data ddiweddaraf i’w chael ar wefan 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy www.ico.gov.uk. 

Os mai ymholiad cyffredinol sydd gennych chi, gallwch ffonio’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 
0303 123 1113 
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