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Pa ddata ydym ni’n ei gasglu, a pham? 
 

Mae’r Bartneriaeth Gwella Ansawdd Gofal Iechyd (HQIP) wedi comisiynu’r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd 

Plant (RCPCH) i gynnal yr Archwiliad Diabetes Pediatrig Cenedlaethol (NPDA) ar ran NHS England a GIG Cymru.   

Mae’r NPDA yn rhedeg archwiliad craidd blynyddol i fonitro niferoedd y plant a’r bobl ifanc â diabetes yng 

Nghymru a Lloegr, ac i fonitro ansawdd y gofal diabetes maent yn dderbyn bob blwyddyn o ran darparu’r 

gwiriadau iechyd a argymhellir a deilliannau diabetes. Bydd hyn yn arwain at welliant yn y gofal a ddarperir i 

blant â diabetes, eu deilliannau a phrofiadau cleifion a theuluoedd. 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r archwiliad craidd wedi datgelu bod niferoedd cynyddol o blant a phobl ifanc 

â diabetes Math 2 yn derbyn gofal gan unedau pediatrig yng Nghymru 



a Lloegr.  Ar yr un pryd, mae’r grŵp hwn yn llai tebygol o dderbyn yr holl wiriadau iechyd a argymhellir o gymharu 

â’r rhai sydd â diabetes Math 1. 

O ystyried natur ymosodol diabetes Math 2 sy’n dechrau’n ifanc, a’r gwahanol agweddau at reoli’r cyflwr hwn 

mewn unedau diabetes pediatrig, sefydlodd y Rhwydwaith Diabetes Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc (NCYPDN) 

is-rwydwaith amlddigyblaethol i ddatblygu consensws am yr arferion gorau o ran cael diagnosis a rheoli diabetes 

Math 2 mewn plant a phobl ifanc. 

Comisiynwyd archwiliad amlygu diabetes Math 2 gan HQIP i gefnogi amcanion yr NCYPDN, trwy roi darlun o’r 

ffordd mae plant a phobl ifanc â diabetes Math 2 yn cael eu rheoli ar hyn o bryd ledled Cymru a Lloegr. 

Wrth gynnal yr archwiliad amlygu hwn ar ran HQIP ac NHS England (y cyd-reolwyr data), mae’r RCPCH (y 

prosesydd data) yn casglu data am gleifion a gyflwynwyd gan unedau diabetes pediatrig (PDU) sy’n ymwneud 

â’r gofal a roddir i blant a phobl ifanc gyda diabetes Math 2, yn ogystal â chanlyniadau  rhai o’r gwiriadau iechyd.   

Mae modd gweld y set ddata lawn a gesglir  yma .   Mae’r data  a gesglir yn cael eu cadw ar weinyddion diogel 

sy’n cwrdd â’r holl ofynion deddfwriaethol angenrheidiol am ddiogelu data ac sy’n cael eu cadw o fewn yr UE. 

Fel rhan o’r NPDA, mae cymryd rhan yn yr archwiliad amlygu diabetes Math 2 yn orfodol i bob ysbyty yn Lloegr 

yn ôl contract safonol y GIG ac yn orfodol yng Nghymru yn ôl Cynllun Archwilio Clinigol Cenedlaethol ac Adolygiad 

Deilliannau GIG Cymru 2015-2016.     Mae eich gwybodaeth yn bwysig, oherwydd heb y data, fyddai dim modd i 

ni gynnal yr archwiliad hwn, a byddai hynny yn ei dro yn ei gwneud yn fwy anodd gwneud gwelliannau 

cenedlaethol i ofal diabetes pediatrig. 

Sylfaen gyfreithiol dros brosesu 
 

Mae gan yr NPDA ganiatâd Adran 251 i gasglu data sy’n nodi pwy yw cleifion heb i’r claf roi caniatâd 

penodol oherwydd yr ystyrir bod ei nod er budd y cyhoedd, gan y bydd yr archwiliad yn helpu i wella 

safonau gofal diabetes pediatrig i blant a phobl ifanc â diabetes.   I wybod mwy am ganiatâd Adran 251, 

ewch at wefan yr  Awdurdod Ymchwil Iechyd. 

Caniateir prosesu dan GDPR ar y seiliau cyfreithiol a ganlyn: 
 

 Erthygl 6 (1) (e) Mae prosesu yn angenrheidiol i gyflawni tasg a wneir er budd y cyhoedd neu wrth 

arfer awdurdod swyddogol a freiniwyd yn y rheolwr.     Cyfiawnheir hyn trwy drefniadau comisiynu 

sy’n cysylltu’n ôl ag NHS England a Llywodraeth Cymru.

 Erthygl 9 (2) (i) Mae prosesu yn angenrheidiol am resymau budd y cyhoedd ym maes iechyd 

cyhoeddus, megis gwarchod rhag bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd neu sicrhau safonau uchel 

o ansawdd a diogelwch gofal iechyd a chynhyrchion meddyginiaethol neu ddyfeisiadau meddygol, ar 

sail cyfraith yr Undeb neu Aelod-Wladwriaeth sy’n darparu mesurau addas a  phenodol i ddiogelu 

hawliau a rhyddid gwrthrych y data, yn benodol cyfrinachedd proffesiynol. Cyfiawnheir hyn 

oherwydd mai nod yr NPDA yw sbarduno gwelliannau yn ansawdd a diogelwch gofal a gwella 

deilliannau i gleifion.

https://www.rcpch.ac.uk/resources/national-paediatric-diabetes-audit-data-submission-0%23downloadBox
https://www.hra.nhs.uk/approvals-amendments/
https://www.hra.nhs.uk/approvals-amendments/


 

 

Gwybodaeth y byddwn yn ei rannu. 

Gall data gael ei rannu gyda thrydydd partïon at ddibenion gwerthuso gwasanaeth neu wella ansawdd gan 

ymchwilwyr academaidd allanol.   Rhennir data yn unig ar fformat dan ffugenw (oni fydd gan y sefydliad sy’n 

gofyn ei sail gyfreithiol ei hun dros ddal data lle gellir adnabod pwy yw cleifion) ac yn unig gyda chaniatâd HQIP.   

I HQIP gymeradwyo’r cais, rhaid i’r ymofynydd allu dangos ei f/bod yn cydymffurfio a pholisïau a threfniadau 

diogelu data llym a rhaid i nod yr ymchwil gael ei gymeradwyo, yn ôl canllawiau HQIP i ymgeiswyr..   Ni ddylid 

trosglwyddo data personol i wlad na thiriogaeth y tu allan i’r AEE.   Gall data sydd wedi ei roi dan ffugenw neu 

grynodeb ohono gael ei rannu y tu allan i’r AEE yn ôl canllawiau HQIP. 

 

 
Am ba hyd y byddwch chi’n cadw data amdanaf? 

 
Mae tîm yr NPDA yn yr RCPCH yn gweithredu fel y prosesydd data ar ran HQIP, sydd yn rheolwyr data i ddata’r 

NPDA.  Bydd yr RCPCH yn dal data’r NPDA cyhyd ag y bydd dan gontract i gyflwyno’r NPDA.   Bydd pob data yn 

cael ei ddileu neu ei drosglwyddo’n ôl i HQIP o fewn pythefnos i derfyn ein contract. 

 

 
Cyrchu, dileu a chyfoesi eich gwybodaeth bersonol 

 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu yr hoffech wneud unrhyw geisiadau hawliau yng nghyswllt eich cofnod 

fel claf, cysylltwch â’ch uned yn uniongyrchol.   O ran y data a gasglwn i archwiliad yr NPDA, mae gennych yr 

hawliau a ganlyn: 

 Hawl Mynediad:   Eich uned sy’n darparu’r data personol a ddaliwn amdanoch.   Gallwn roi gwybod i 

chi pa gategorïau o ddata y byddwn yn eu casglu, ond bydd angen i chi gysylltu’n uniongyrchol â’ch 

uned am gopi o’ch data personol am mai hwy yw rheolwyr data eich cofnod fel claf.

 
 Hawl i Ddileu a Hawl i Wrthwynebu:   Nid yw’r hawl i ddileu yn gymwys i’r archwiliad hwn oherwydd 

bod eich data yn cael ei brosesu at ddibenion cyflawni tasg er budd y cyhoedd, sef yn yr achos hwn i 

sicrhau safonau uchel o ansawdd a diogelwch mewn gofal iechyd.   Fodd bynnag, os ydych am optio 

allan o rowndiau archwilio yn y dyfodol, rhowch wybod i’ch uned ac fe wnânt hwy eich tynnu o’r 

cyflwyniad. Neu gallwch gysylltu â thîm prosiect yr NPDA:    npda@rcpch.ac.uk     ac fe wnawn ni yn sicr 

y bydd unrhyw beth sy’n datgelu pwy ydych yn cael ei dynnu o’n cronfa ddata.

https://www.hqip.org.uk/national-programmes/a-z-of-nca/audits-and-data-gov-uk/
mailto:npda@rcpch.ac.uk


 Hawl i Gywiro:   Dylai unrhyw geisiadau i newid neu gyfoesi eich data personol gael eu hanfon i’ch 

uned. Os derbyniwn unrhyw geisiadau, byddwn yn eu hanfon at yr uned.

 
 Hawl i Gyfyngu:   Dylai unrhyw geisiadau am gyfyngu prosesu gael eu hanfon at eich Ymddiriedolaeth 

ac fe fyddant hwy yn rhoi gwybod i ni lle bo hynny’n gymwys.

 

I ddarganfod mwy am eich hawliau, ewch at wefan y SCG.    Os hoffech wneud cais mewn perthynas â’r data 

ddelir gan yr RCPCH, ebostiwch dîm prosiect yr NPDA: : npda@rcph.ac.uk.  Mae a wnelo hyn yn unig â’r data a 

brosesir gan yr RCPCH at ddibenion yr archwiliad.   Os hoffech wneud cais mewn perthynas â’ch cofnod gofal 

iechyd, bydd angen i chi gysylltu â’ch ymddiriedolaeth/bwrdd iechyd lleol yn uniongyrchol gan mai hwy yw 

rheolwr data’r wybodaeth hon a gallant hwy ddweud wrthoch pa hawliau sy’n gymwys. 

 

 
Newidiadau i’n polisi preifatrwydd 

 
Cyfoeswyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ym mis Hydref 2020. 

 
 

Mwy o wybodaeth a sut i gysylltu â ni 
 

Os hoffech fwy o wybodaeth am yr NPDA, cysylltwch â npda@rcpch.ac.uk     neu ffoniwch ni ar 020 7092 6167.     

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y modd mae eich gwybodaeth yn cael ei rannu at 

ddibenion yr archwiliad, cysyltwch yn gyntaf â’ch tîm diabetes. 

NHS England a HQIP yw  cyd-reolwyr data yr archwiliad hwn.    Gallwch gysylltu a HQIP hefyd os oes gennych 

unrhyw gwestiynau neu bryderon am y modd mae eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yr archwiliad:    

data.protection@hqip.org.uk.   Os oes gennych unrhyw bryderon am y modd mae eich data personol yn cael ei 

brosesu gan yr RCPCH, gallwch hefyd gysylltu â Swyddog Diogelu Data yr RCPCH: 

information.governance@rcpch.ac.uk. 

Mae gennych hawl hefyd i wneud cwyn wrth y SCG os oes gennych bryderon ynghylch y ffordd mae eich data 

personol chi neu eich plentyn yn cael ei drin: casework@ico.org.uk. 

https://ico.org.uk/
mailto:npda@rcph.ac.uk
mailto:npda@rcpch.ac.uk
mailto:data.protection@hqip.org.uk
mailto:information.governance@rcpch.ac.uk
mailto:casework@ico.org.uk

