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POLISI PREIVATIAETH 

Mae Clera wedi'i ymrwymo i warchod eich preifatrwydd ac i brosesu eich data personol yn unol â'r 

Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).

Y wybodaeth a gasglwn amdanoch chi

Byddwn yn casglu eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post a rhif ffôn. Nid ydym yn casglu data personol 

o ffynonellau allanol eraill na thrydydd parti.

Sut y defnyddiwn eich gwybodaeth

Byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i'ch hysbysu, drwy'r post, dros y ffôn neu drwy e-bost o'n 

gweithgareddau a chysylltu â chi mewn perthynas â'ch aelodaeth.

Amddiffyn eich gwybodaeth

Dim ond at ddibenion y gymdeithas y bydd y data yr ydym yn ei gasglu oddi wrthych ac ni chaiff ei 

drosglwyddo i unrhyw un arall. Drwy gyflwyno'ch data personol, rydych chi'n cytuno i'w storio a'i 

phrosesu gan y Gymdeithas fel y disgrifir uchod. Byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod eich 

data yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.

Gwirio pa wybodaeth sydd gennym amdanoch chi

O dan y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol, gallwch ofyn i weld unrhyw wybodaeth bersonol yr ydym 

yn ei ddal amdanoch chi a'i gael wedi'i gywiro. Mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddileu neu gywiro data 

personol sy'n ymwneud â chi ar unrhyw adeg a byddwn yn ymateb yn brydlon i'ch cais, o fewn un mis 

calendr ar yr hwyraf.

Cadw data

Bydd eich data personol yn cael ei gadw dim ond cyhyd â bod eich aelodaeth yn parhau. Pan fydd eich 

aelodaeth yn dod i ben, bydd pob data personol yn cael ei ddileu.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Mae Pwyllgor y Gymdeithas yn adolygu'r Polisi Preifatrwydd hwn yn rheolaidd a chaiff newidiadau eu 

cymeradwyo yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am 

y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch ag Ysgrifennydd Aelodaeth y Clwb.

Os oes gennych gwyn

Os oes gennych gwyn ynglŷn â'n defnydd o'ch data personol yna cysylltwch ag Ysgrifennydd Aelodaeth y 

Gymdeithas. Os na chaiff eich cwyn ei ddatrys i'ch boddhad, gallwch wneud cwyn ffurfiol i Swyddfa'r 

Comisiynydd Gwybodaeth (0303 123 1113).


