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Annwyl Cadeirydd, 
 
Ysgrifennaf i ymateb i'ch llythyr dyddiedig 21 Rhagfyr yn gofyn am eglurhad ynghylch nifer o 
faterion mewn perthynas â diogelu data a chyfiawnder data yng Nghymru. Rwy’n rhoi sylw 
i’ch cwestiynau fesul un: 
 
Nid oes Gweinidog sengl yng Nghymru sy’n gyfrifol am reoli data, data biometrig a hawliau 
digidol, gan mai meysydd polisi yw'r rhain nad ydynt wedi cael eu datganoli i Gymru. Mae'r 
rhain yn faterion a gedwir yn ôl gan Lywodraeth y DU.  
 
Fel yr amlinellir yn ein Strategaeth Ddigidol i Gymru, rydym yn awyddus i hyrwyddo arloesi 
sy’n seiliedig ar ddata i gefnogi'r broses o wneud penderfyniadau a chynllunio. Gall hyn 
gynnwys defnyddio technegau newydd fel dadansoddeg ragfynegol lle y gall hyn fod yn 
effeithiol wrth wella bywyd dinasyddion. Fodd bynnag, rydym wedi ymrwymo, wrth ystyried 
defnyddio data at ddibenion o'r fath, i sicrhau y gwneir hyn mewn modd diogel, moesegol a 
theg.  
 
O fewn Llywodraeth Cymru, rydym yn defnyddio rhai prosesau sy’n seiliedig ar ddata i 
lywio’r gwaith o gynllunio a llunio polisïau ar gyfer sector cyhoeddus. Mae’r platfform geo-
orfodol DataMapWales wedi cael ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau'n helaeth yn ystod 
y pandemig – er enghraifft, i nodi canolfannau brechu ac amseroedd teithio i ysbytai dros 
dro. Mae'n cael ei ddefnyddio gan awdurdodau lleol yng Nghymru i ymgynghori ar 
gynlluniau teithio llesol, gan ddwyn ynghyd farn Cymru gyfan am gynigion am y tro cyntaf. 
Mae DataMapWales hefyd yn cael ei ddefnyddio fel rhan o wasanaeth (o'r enw JIGSO) i 
roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ymatebwyr brys Cymru i'w helpu i flaenoriaethu ymatebion 
mewn argyfwng.  
 
Mae DataMapWales wedi cael ei gynllunio i ganiatáu ailddefnyddio'r data, gan alluogi'r 
sector cyhoeddus a'r sector preifat ddefnyddio gwasanaethau fel rhan o 
ddadansoddiadau/adroddiadau economaidd. Gwneir hyn mewn ffordd ddiogel. 
 
Mae prosiect Trefi SMART Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei ddarparu gan Fenter Môn, yn 
helpu sefydliadau yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat i ddysgu sut i ddefnyddio data. 

mailto:Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Mark.Drakeford@gov.wales
https://mapdata.llyw.cymru/


Drwy ddefnyddio technolegau sy'n dod i’r amlwg fel LoRaWAN a thechnolegau sefydledig 
fel WiFi, gallant ddefnyddio synwyryddion i gasglu data dienw er mwyn deall, er enghraifft, 
eu sylfaen cwsmeriaid a'u tueddiadau yn well.  
 
O ran eich pwynt am benderfyniad yr Alban i greu Comisiynydd Biometrig,. mae 
Comisiynydd Camerâu Biometreg ac Arolygaeth y DU yn cwmpasu Heddluoedd Cymru a 
Lloegr, ac mae'n darparu goruchwyliaeth annibynnol sy'n gysylltiedig â'r defnydd gan yr 
heddlu o samplau DNA, proffiliau DNA ac olion bysedd.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r defnydd effeithiol a chyfrifol o ddata biometrig er, fel y 
nodir uchod, mae polisi data biometrig yn fater sydd heb ei ddatganoli.   
 
O ran eich cwestiwn am y fframwaith rheoleiddio mewn perthynas â diogelu data, credwn ei 
fod yn gweithio ar hyn o bryd ac agwedd allweddol ar hyn yw'r gweithredu ymarferol a'r 
canllawiau a gynhyrchir gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Mae gennym 
berthynas adeiladol â'r ICO. Mae perthynas adeiladol hefyd â Llywodraeth y DU ar bolisi 
data drwy wahanol grwpiau llywodraethu sy'n sail i gyflawni Strategaeth Ddata 
Genedlaethol y DU, gan roi cyfle i’r llywodraethau datganoledig gyfrannu at syniadau sy'n 
dod i'r amlwg a'u deall.  
 
O ran goblygiadau data o ganlyniad i Brexit, un o'r risgiau mwyaf oedd gallu'r DU i sicrhau 
Cytundeb Digonolrwydd gyda'r UE i ganiatáu i wybodaeth lifo am ddim rhwng y DU a'r UE. 
Ni ddaeth y risg hon i'r amlwg wrth i'r DU sicrhau'r Cytundeb angenrheidiol. Mae perygl 
newydd os gwneir newidiadau i gyfraith y DU ar lif data a allai beryglu'r Cytundeb hwnnw. 
Rydym wedi tynnu sylw Llywodraeth y DU at hyn sy'n parhau i fod yn gyfrifol am gamau 
gweithredu yn y maes hwn a gallwn fonitro datblygiadau o safbwynt Cymru. Byddai 
newidiadau sy'n tanseilio annibyniaeth yr ICO yn peri pryder i Gymru, yn enwedig y ffordd y 
mae’r GDPR yn gweithredu.  
 
Nid oes gan Lywodraeth Cymru restr na chofrestr ganolog o Asesiadau o'r Effaith ar 
Ddiogelu Data. 
 
Ymatebodd Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth y DU "Data: a New Direction". 
Ymatebodd Comisiynydd Camerâu Gwyliadwriaeth a Biometreg y DU hefyd, a chyhoeddir 
ei ymateb yma. Amgaeir copi o ymateb Llywodraeth Cymru i'r ymgynghoriad a bydd yn cael 
ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru.  
 
Hyderaf fod yr ymateb hwn yn helpu i lunio cynllun gwaith y Pwyllgor wrth symud ymlaen.  
 

Yn gywir, 

 
 

MARK DRAKEFORD 
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