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Ymgynghoriad Gwefan Celf Gyfoes 
 
Mae Amgueddfa Cymru yn chwilio am ffyrdd newydd o rannu ein casgliad celf weledol gyda phartneriaid, 
artistiaid, y sector addysg, a gyda phobl Cymru.  
 
Rydyn ni'n sylweddoli bod angen i ni wneud y casgliadau yn haws i'w cyrraedd, gan roi cyfle i bobl weld, 
ymchwilio a chael eu hysbrydoli gan y degau o filoedd o weithiau celf sydd yn ein gofal. 
 
Gan gydweithio gyda Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, byddwn yn creu gwefan newydd ar 
gyfer celf gyfoes yng Nghymru. Bydd hwn yn llwyfan i'r gweithiau celf yn ein casgliad, ond bydd hefyd yn 
rhoi llais i artistiaid ledled y wlad. 
 
Pwy ydym ni? 
 
Amgueddfa Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NP 
www.amgueddfa.cymru 
 
Pa ddata ydyn ni'n ei gasglu? 
 
At ddibenion yr Ymgynghoriad Gwefan Celf Gyfoes hwn, rydym yn defnyddio'r wybodaeth ganlynol: Oed; 
Cenedligrwydd; Ethnigrwydd; Crefydd; Hunaniaeth rhywedd; Anableddau. 
 
Os hoffech chi fod yn rhan o'r trafodaethau hyn yn y dyfodol, byddem hefyd yn gofyn am eich enw, 
cyfeiriad a chyfeiriad e-bost er mwyn i ni allu cysylltu â chi. 

Sut ydyn ni'n casglu eich data? 

Rydym yn casglu eich data drwy holiaduron, cyfarfodydd ar-lein wedi'u recordio ac ymatebion ar y 

cyfryngau cymdeithasol. Ni fydd pob ymateb yn ein cyrraedd drwy'r un cyfrwng, a bydd rhai pobl yn 

darparu ymatebion drwy fwy nag un cyfrwng. 

Sut fyddwn ni’n defnyddio eich data? 

At ddibenion ymchwil i ganfod ffyrdd o wella ein gwasanaethau, yr hyn bydd pobl yn ei ddisgwyl o'n gwefan 

newydd, neu ychwanegu at ein gwybodaeth a dealltwriaeth o arddangosfeydd a chasgliadau’r Amgueddfa. 

Bydd y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ystod y project yn rhan o'n Tasg Gyhoeddus. Pan fydd y 

project wedi'i gwblhau, caiff y data ei Archifo er Budd y Cyhoedd yn archif yr Amgueddfa.  

Sut ydyn ni'n storio eich data? 

Caiff eich data ei storio'n ddiogel yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data bresennol, a byddwn yn sicrhau y 

caiff eich gwybodaeth bersonol ei rheoli'n ddiogel. Caiff mynediad a defnydd o'ch gwybodaeth eu cyfyngu i 

staff awdurdodedig yn unig. 



Rhannu eich Data 

Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gydag unrhyw drydydd parti at ddibenion Marchnata neu Werthu. 

Byddwn ni'n rhannu eich data gyda thrydydd partïon i'n helpu ni gyda'r Ymgynghoriad Gwefan Celf Gyfoes 

yn unig, a byddant yn gallu defnyddio eich data at y diben hwn yn unig. 

Beth yw eich hawliau diogelu data? 

Gallwn roi copi o'ch data i chi os ydych chi wedi darparu eich manylion cyswllt. Byddwch yn gallu addasu 

neu ddileu'r data hwn yn ystod y broses ymgynghori, fydd yn dod i ben ar 31 Hydref 2021. Ni fyddwn yn 

gallu newid eich data ar ôl y dyddiad hwn, gan mai nod yr ymgynghoriad yw rhoi ciplun o'r cyfranwyr yn 

ystod y cyfnod hwn. 

Sut i gysylltu â ni 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch eich data a'n defnydd ni ohono, gallwch gysylltu â Mr Neil 

Wicks, Swyddog Diogelu Data, Amgueddfa Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NP neu e-bost 

dpo@amgueddfacymru.ac.uk. 

Sut i gysylltu â'r awdurdodau priodol 

Gallwch hefyd anfon cwyn at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych chi'n anhapus gyda sut rydym 

wedi defnyddio eich data. 

Cyfeiriad Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Swydd Gaer 
SK9 5AF 
Llinell gymorth: 0303 123 1113 
Gwefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: www.ico.org.uk  
 
 
Gallwch weld ein Polisi Diogelu Gwybodaeth yma: Polisi Diogelu Gwybodaeth | Amgueddfa Cymru 

Gallwch weld ein Hysbysiad Preifatrwydd llawn yma: Hysbysiad Preifatrwydd | Amgueddfa Cymru 
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