Disgrifiad o gategorïau o wybodaeth bersonol
Categorïau o ddata personol ar yr
unigolyn
Manylion cyswllt
Manylion personol
Teulu, ffordd o fyw ac amgylchiadau
cymdeithasol
Manylion addysg a hyfforddiant
Manylion cyflogaeth

Manylion cyflog
Manylion banc
Dull dynodi ar-lein
Nwyddau neu wasanaethau a
ddarparwyd – Gwybodaeth am
nwyddau neu wasanaethau a
ddarparwyd
Tarddiad o ran hil
Tarddiad ethnig

Disgrifiad
Yn cynnwys enw, cyfeiriad, e-bost, rhifau ffôn.
Yn cynnwys oedran, rhywedd, dyddiad geni, disgrifiad personol (gan gynnwys
lluniau), rhif YG, rhif adnabod (ID).
Yn cynnwys manylion eich hanes priodasol, aelodau o’ch teulu a phwy sy’n byw
gyda chi, arferion, tai, teithiau, gweithgareddau hamdden, aelodaeth o sefydliadau
elusennol neu wirfoddol.
Yn cynnwys cofnodion academaidd, cymwysterau, sgiliau, cofnodion hyfforddi,
arbenigeddau proffesiynol, cofnodion myfyriwr.
Yn cynnwys hanes cyflogaeth a gyrfa, manylion recriwtio a therfynu swydd,
cofnodion presenoldeb, cofnodion iechyd a diogelwch, cofnodion salwch,
cofnodion absenoldeb arbennig, arfarniadau perfformiad, materion disgyblu,
cofnodion diogelwch, teitl swydd, cofnodion unigolion a enwyd/gafodd eu
hadnabod mewn honiadau a wnaed o dan weithdrefnau CCAUC ar gyfer gwneud
cwyn yn erbyn sefydliadau.
Yn cynnwys incwm, cyflog, asedau, buddsoddiadau, taliadau, sgôr credyd,
benthyciadau, budd-daliadau, grantiau, manylion yswiriant, pensiwn.
Yn cynnwys manylion yn gysylltiedig â chyfrif banc.
Yn cynnwys cyfeiriadau IP, dynodydd cwcis, enwau defnyddiwr, ymholiadau
chwilio, cyfeiriad MAC.
Yn cynnwys barn, adborth, manylion nwyddau neu wasanaethau a gyflenwyd,
materion yn gysylltiedig â thrwyddedau, cytundebau, contractau.

Disgrifiad o gategorïau o wybodaeth bersonol
Barn wleidyddol
Credoau crefyddol neu athronyddol
Aelodaeth o Undeb Llafur
Geneteg
Biometreg (o'i ddefnyddio i ddibenion
adnabod)
Iechyd

Yn gysylltiedig â nodweddion genetig a etifeddwyd neu a gaffaelwyd sy’n rhoi
gwybodaeth unigryw am ffisioleg neu iechyd testun y data.
Data sy’n deillio o waith prosesu technegol manwl yn gysylltiedig â nodweddion
corfforol, ffisiolegol neu ymddygiadol, sy’n ei gwneud hi’n bosibl i adnabod union
destun y data.
Yn gysylltiedig â iechyd corfforol neu iechyd meddwl, gan gynnwys darparu
gwasanaethau gofal iechyd sy’n datgelu gwybodaeth am statws iechyd testun y
data.

Bywyd rhywiol
Cyfeiriadedd rhywiol
Collfarnau a throseddau

Yn gysylltiedig â honiadau troseddol, achosion llys, collfarnau a throseddau, neu
fesurau diogelwch cysylltiedig.

