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ATODIAD A   -        Rhestr o weithgareddau prosesu ar gyfer cofrestryddion, 
cofrestryddion uwch-arolygu ac awdurdodau cofrestru 
 
1. Casglu data 
 
DARPARW
R DATA 

DIBEN GWYBODAETH GWYBODAETH 
BERSONOL 

SAIL STATUDOL SAIL 
GYFREITHLON (o 
dan Erthygl 6 
GDPR)  

*Hysbysydd 
Cymwys 

Cofrestru 
Genedigaeth 
 (gan gynnwys 
geni’n farw) 

Dosbarth ac is-ddosbarth 
cofrestru’r enedigaeth  

Cyfeirnod, dyddiad a lleoliad 
yr enedigaeth  

Enw a chyfenw  

Rhyw 

Enw, cyfenw a galwedigaeth 
y tad (os caiff ei gofnodi)  

Enw, cyfenw a galwedigaeth 
y fam  

Cyfeiriad arferol  

Enw, cyfenw a chyfeiriad 
arferol yr hysbysydd (os nad 
y fam neu’r tad)  

Dyddiad cofrestru  

Enw’r Cofrestrydd  
 

Oes A1 Deddf Cofrestru 
Genedigaethau a 
Marwolaethau 1953 
 
Rheoliad 7 Rheoliadau 
Cofrestru 
Genedigaethau a 
Marwolaethau 1987 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw’r hawliau i 
wrthwynebu prosesu 
data personol neu i 
gael data personol 
wedi’i ddileu yn 
berthnasol 

*Hysbysydd 
Cymwys 

Cofrestru 
genedigaeth  

Oedran y fam 

Oedran y tad neu'r rhiant (os 
caiff ei gofrestru) 

Nifer y plant blaenorol 

Dyddiad priodas neu 
bartneriaeth sifil y rhieni ( os 
yn briodol) 

A oedd y fam mewn unrhyw 
briodas neu bartneriaeth sifil 
cyn y dyddiad hwnnw 

Oes, fel y 
cysylltwyd â 
chofrestriad yr 
enedigaeth 

A1 Deddf Ystadegau 
Poblogaeth 1938 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw’r hawliau i 
wrthwynebu prosesu 
data personol neu i 
gael data personol 
wedi’i ddileu yn 
berthnasol 

*Hysbysydd 
Cymwys 

Cofrestru 
genedigaeth 

Diwydiant cyflogi a statws 
cyflogaeth 

Oes, fel y 
cysylltwyd â 
chofrestriad yr 
enedigaeth 

Dim darpariaeth I’w gadarnhau 

*Hysbysydd 
Cymwys 

Cofrestru 
marwolaeth 

Dosbarth ac is-ddosbarth 
cofrestru’r farwolaeth  

Cyfeirnod, dyddiad a lleoliad 
y farwolaeth 

Enw, cyfenw, enw cyn priodi 
(os yw’n berthnasol)  

Rhyw 

Galwedigaeth a chyfeiriad 
arferol yr ymadawedig  

Dyddiad a lle geni’r 
ymadawedig  

Enw, cyfenw a chyfeiriad 
arferol yr hysbysydd  

Achos marwolaeth  

Dyddiad cofrestru  

Enw’r cofrestrydd  
 

Oes, mewn 
perthynas â 
manylion yr 
hysbysydd 

A15 Deddf Cofrestru 
Genedigaethau a 
Marwolaethau 1953 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw’r hawliau i 
wrthwynebu prosesu 
data personol neu i 
gael data personol 
wedi’i ddileu yn 
berthnasol 

*Hysbysydd 
Cymwys 

Cofrestru 
marwolaeth 

Cyflwr yr ymadawedig (h.y. 
yn sengl, yn briod ayyb) 

Oedran y priod neu’r partner 
sifil sy’n goroesi (os oes 
unrhyw un) 

Oes, fel sy’n 
gysylltiedig â 
chofrestriad y 
farwolaeth sy’n 
cynnwys 
manylion yr 
hysbysydd 

A1 Deddf Ystadegau 
Poblogaeth 1938 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw’r hawliau i 
wrthwynebu prosesu 
data personol neu i 
gael data personol 
wedi’i ddileu yn 



H:\GDPR Annex A (Welsh) List of Processing Activities Statutory  

berthnasol  

*Hysbysydd 
Cymwys 

Cofrestru 
marwolaeth 

Hyd yr arhosiad mewn 
sefydliad cymunedol 

Diwydiant cyflogi a statws 
cyflogaeth yr ymadawedig 

Oes, fel sy’n 
gysylltiedig â 
chofrestriad y 
farwolaeth sy’n 
cynnwys 
manylion yr 
hysbysydd 

Dim darpariaeth I’w gadarnhau  

*Hysbysydd 
Cymwys 

Tystysgrif 
feddygol o 
achos y 
farwolaeth 

Cyfnod rhwng dechrau’r 
afiechyd a'r farwolaeth 

Lleoliad y farwolaeth ac os 
mewn ysbyty, enw'r meddyg 
ymgynghorol 

Dyddiad y gwelwyd yn fyw 
ddiwethaf 

A welwyd neu beidio ar ôl y 
farwolaeth 

A gyfeiriwyd ar y crwner a 
gan bwy 

A geisiwyd manylion 
meddygol ychwanegol  

Oes A22 Deddf Cofrestru 
Genedigaethau a 
Marwolaethau 1953 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw’r hawliau i 
wrthwynebu prosesu 
data personol neu i 
gael data personol 
wedi’i ddileu yn 
berthnasol 

Parti i 
briodas 

Hysbysiad 
priodi  

Enw a chyfenw 

Dyddiad geni 

Rhyw 

Cyflwr 

Swydd 

Cyfeiriad 

Cyfnod y preswyliad 

Lleoliad y briodas 

Cenedligrwydd 

Oes A27 Deddf Priodas 1949 
Rheoliad 4 Rheoliadau 
Cofrestru 
Genedigaethau a 
Marwolaethau 2015 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw’r hawliau i 
wrthwynebu prosesu 
data personol neu i 
gael data personol 
wedi’i ddileu yn 
berthnasol 

Parti i 
briodas 

Cofrestru 
priodas 

Ardal y briodas  

Lleoliad y briodas  

Cyfeirnod  

Dyddiad y briodas  

Enw a chyfenw partïon i’r 
briodas  

Oedran, cyflwr, safle neu 
alwedigaeth  

Preswylfan ar adeg y 
briodas  

Enw, cyfenw a safle neu 
alwedigaeth tad pob parti  

Llofnodion y ddau barti a’u 
tystion  

Enw’r person(au) a 
gynhaliodd ac a gofrestrodd 
y briodas  
 

Oes A53 Deddf Priodas 1949 
Rheoliad 12 Rheoliadau 
Cofrestru 
Genedigaethau a 
Marwolaethau 2015 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw’r hawliau i 
wrthwynebu prosesu 
data personol neu i 
gael data personol 
wedi’i ddileu yn 
berthnasol 

Parti i 
bartneriaeth 
sifil 

Hysbysiad 
partneriaeth 
sifil 

Enw a chyfenw 

Dyddiad geni 

Rhyw 

Cyflwr 

Swydd 

Cyfeiriad 

Cyfnod y preswyliad 

Lle y ffurfiwyd y bartneriaeth 
sifil 

Cenedligrwydd 

Oes A8 Deddf Partneriaethau 
Sifil 2004 
Rheoliad 3 Rheoliadau 
Partneriaethau Sifil 
(Darpariaethau 
Cofrestru) 2005 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw’r hawliau i 
wrthwynebu prosesu 
data personol neu i 
gael data personol 
wedi’i ddileu yn 
gymwys  

Parti i 
bartneriaeth 
sifil  

Cofrestr 
partneriaethau 
sifil 

Awdurdod Cofrestru ble y 
cofrestrwyd y bartneriaeth 
sifil  

Dyddiad a lleoliad cofrestriad 
y bartneriaeth sifil  

Oes A2 Deddf Partneriaethau 
Sifil 2004 
Rheoliad 11 Rheoliadau 
Partneriaethau Sifil 
(Darpariaethau 
Cofrestru) 2005 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw’r hawliau i 
wrthwynebu prosesu 
data personol neu i 
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Enw a chyfenw’r partneriaid 
sifil  

Dyddiad geni, rhyw, cyflwr a 
swydd y partneriaid sifil  

Preswylfa ar adeg cofrestru'r 
bartneriaeth sifil  

Enw, cyfenw a swydd tad 
pob partner sifil  

Enw, cyfenw a swydd mam 
pob partner sifil  

Llofnodion y partneriaid sifil  

Enw a chyfenw'r tystion  
Llofnod y cofrestrydd 
partneriaethau sifil  

 

gael data personol 
wedi’i ddileu yn 
berthnasol 

 
2. Rhannu gwybodaeth cofrestru 
 
 

 
Gwasanaethau Cofrestriadau Sifil 

DERBYNNYD
D 

DIBEN  GWYBODAETH GWYBODAETH 
BERSONOL 

DARPARIAETH 
STATUDOL 

SAIL 
GYFREITHLON (o 
dan Erthygl 6 
GDPR) 

Uwch 
gofrestrydd 
arolygol 

I ardystio 
cofnodion 
cofrestru 

Ffurflenni cofrestru 
genedigaethau (gan 
gynnwys genedigaethau 
marw) a marwolaethau bob 
tri mis gan gofrestryddion   

Oes A26 Deddf Cofrestru 
Genedigaethau a 
Marwolaethau 1953 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw’r hawliau i 
wrthwynebu prosesu 
data personol neu i 
gael data personol 
wedi’i ddileu yn 
berthnasol 

I ardystio 
cofnodion 
cofrestru 

Ffurflenni cofrestru 
priodasau gan bawb y mae'n 
ofynnol iddynt gofrestru  

Oes A57 Deddf Priodas 1949 6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw’r hawliau i 
wrthwynebu prosesu 
data personol neu i 
gael data personol 
wedi’i ddileu yn 
berthnasol 

Y Cofrestrydd 
Cyffredinol 

Casglu a 
chynnal a 
chadw cofnod 
canolog o 
ddigwyddiada
u cofrestru  

  Oes 27 Deddf Cofrestru 
Genedigaethau a 
Marwolaethau 1953 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

I gefnogi'r 
gofyniad gan 
Awdurdod 
Ystadegau’r 
DU i 
gynhyrchu 
gwybodaeth 
ystadegol  

Manylion genedigaethau, 
genedigaethau marw a 
marwolaethau i’w casglu gan 
y RG  
 

Oes A2 Deddf Poblogaeth 
(Ystadegau) 1938 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

I gefnogi'r 
gofyniad gan 
Awdurdod 
Ystadegau’r 
DU i 
gynhyrchu 
gwybodaeth 
ystadegol 

Manylion gwirfoddol 
genedigaethau, 
genedigaethau marw a 
marwolaethau  

Oes Dim darpariaeth  I’w gadarnhau 

I gefnogi'r 
gofyniad gan 

Gwybodaeth ychwanegol am 
Dystysgrif Feddygol o Achos 

Oes Rheoliad 11 Rheoliadau 
Genedigaethau 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
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Awdurdod 
Ystadegau’r 
DU i 
gynhyrchu 
gwybodaeth 
ystadegol 

Marwolaeth 
 

Marwolaethau a 
Phriodasau 1968  
 

 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Casglu a 
chadw cofnod 
canolog o 
ddigwyddiada
u cofrestru 

Copïau ardystiedig o 
ffurflenni cofrestru priodasau 
gan uwch gofrestryddion 
arolygol  
 

Oes A58 Deddf Priodas 1949 6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Adrodd am 
drosedd neu 
amheuaeth o 
drosedd  
 

Dogfennau wedi’u ffugio Oes Rheoliad 72 (1)(b) 
Rheoliadau Cofrestru 
Genedigaethau a 
Marwolaethau 1987 
(genedigaethau a 
marwolaethau)  
Rheoliad 23(1) 
Rheoliadau Cofrestru 
Priodasau 2015 
(priodasau) 
Rheoliad 18 Rheoliadau 
Partneriaethau Sifil 
(Darpariaethau 
Cofrestru) 2005 
(partneriaethau sifil)   
 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Dibenion 
ymladd 
troseddau   

Ceisiadau amheus am 
dystysgrifau genedigaeth, 
twyll budd-ddaliadau, 
dogfennau twyllodrus ayyb 

Oes Atodlen 6 Deddf 
Mewnfudo 2014 

6(e) buddiant y 
cyhoedd 
 
Nid yw’r hawl i gael 
data personol wedi’i 
ddileu yn berthnasol 

Adrannau eraill y Llywodraeth 

Adran Gwaith 
a Phensiynau
  

Mewn 
perthynas â’i 
swyddogaetha
u o dan y 
Ddeddf   
Cyfraniad a 
Budd-daliadau 
a Deddf 
Gweinyddu 
Nawdd 
Cymdeithasol 
1992 

Detholiadau o gofrestriadau 
marwolaeth  
trwy Ddweud Wrthym 
Unwaith 
 
 
  
 
 
 
Trwy ffurflen BD8 
 

Nac oes 
 
 
 
 
 
 
 
Nac oes 
 
 

A125 Deddf Gweinyddu 
Nawdd Cymdeithasol 
1992 
Rheoliadau Nawdd 
Cymdeithasol (Hysbysu 
am Farwolaethau) 2012  
 
 
 
Darpariaeth yn cael ei 
hadolygu 

Ddim yn berthnasol 
 
 
 
 
 
 
 
Ddim yn berthnasol 
 

Cefnogi’r 
gwasanaeth 
genedigaethau 
Dweud 
Wrthym 
Unwaith 

Gwybodaeth am 
enedigaethau gan 
gofrestriadau a datganiadau 

Oes 
 
 
 
 

A19A Deddf 
Gwasanaeth Cofrestru 
1953 

6(e) buddiant y 
cyhoedd 
 
Nid yw’r hawl i gael 
data personol wedi’i 
ddileu yn berthnasol 

Adran Iechyd 
a Gofal 
Cymdeithasol 

Cynorthwyo 
gyda’r gwaith 
o gyflawni’r 
swyddogaetha
u hynny y 
gellir eu 
hymarfer gan 
y sefydliad 
mewn 
perthynas â'r 
gwasanaeth 
iechyd 

Cofrestriadau marwolaethau 
oherwydd brechiad (ffurflen 
111) 

Oes, oherwydd 
ei fod yn 
cynnwys 
manylion yr 
hysbysydd 

Darpariaeth yn cael ei 
hadolygu  

6(e) buddiant y 
cyhoedd 
 
Nid yw’r hawl i gael 
data personol wedi’i 
ddileu yn berthnasol  

Y Swyddfa 
Gartref 
(Teithebau a 
Mewnfudo/Me
wnfudo a 

Camau gorfodi 
mewnfudo'r 
Swyddfa 
Gartref 
 

Gwybodaeth a ddelir gan y 
swyddog cofrestru mewn 
perthynas â phriodasau ffug 
 

Oes 
 

A24 Deddf Mewnfudo a 
Noddfa 1999 
Rheoliadau Adrodd am 
Briodasau Amheus a 
Chofrestru Priodasau 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
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Gorfodi y 
Deyrnas 
unedig) 
 
 
 
 

 (Diwygiadau Amrywiol)   prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Y Swyddfa 
Gartref 
Camau gorfodi 
mewnfudo   
 

Gwybodaeth a ddelir gan y 
swyddog cofrestru 
(A24A CP Ffug)   

Oes  A24A Deddf Mewnfudo 
a Noddfa 1999 
Rheoliadau am Adrodd 
Partneriaethau Sifil 
Amheus 2005  

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Camau gorfodi 
mewnfudo’r 
Swyddfa 
Gartref  
 

Gwybodaeth a ddelir gan y 
swyddog cofrestru  
(pan fydd y swyddog 
cofrestru yn amau troseddau 
mewnfudo e.e. aros yn rhy 
hir, gweithio’n 
anghyfreithlon)  

Oes Atodlen 6 Deddf 
Mewnfudo 2014 
 

6(e) buddiant y 
cyhoedd 
 
Nid yw’r hawl i gael 
data personol wedi’i 
ddileu yn berthnasol 

 Camau gorfodi 
mewnfudo’r 
Swyddfa 
Gartref  

Gwybodaeth a ddelir gan y 
swyddog cofrestru pan 
dderbynnir cais  

Oes Atodlen 6 Deddf 
Mewnfudo 2014 

6(e) buddiant y 
cyhoedd 
 
Nid yw’r hawl i gael 
data personol wedi’i 
ddileu yn berthnasol 

 Camau gorfodi 
Mewnfudo’r 
Swyddfa 
Gartref 
(Ysgrifennydd 
Gwladol) 

Rhoi dogfennau 
cenedligrwydd pan yr 
amheuir ei fod yn bosibl bod 
unigolyn yn atebol i gael ei 
gymryd allan o'r Deyrnas 
Unedig a bydd y ddogfen yn 
hwyluso hyn. 

Oes Adran 24 Deddf 
Mewnfudo a Noddfa 
1999 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Awdurdodau Lleol 
 

Adran Addysg Ar gyfer y 
swyddogaetha
u addysg 
hynny y mae’n 
ofynnol i’r ALl 
eu cyflawni  

Cofrestriadau 
Genedigaethau a 
Marwolaethau  

Oes A564(3) Deddf Addysg 
1996 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Awdurdodau 
Bilio’r Dreth 
Gyngor 

Ar gyfer y 
swyddogaetha
u hynny a 
restrir yn rhan 
1 Deddf Cyllid 
y Llywodraeth 
1992 

Enw a chyfenw, dyddiad y 
farwolaeth a chyfeiriad 
arferol marwolaethau pobl 
dros 18 oed 

Nac oes Paragraff 13 Atodlen 2 
Deddf Cyllid 
Llywodraeth Leol 1992 
Rheoliad 5 Rheoliadau 
Treth Gyngor 
(Gweinyddiaeth a 
Gorfodi) 1992   

Ddim yn berthnasol 

Swyddogion 
Cofrestru 
Etholiadol 

Cadw rhestr 
gywir o’r rhai 
sydd â’r hawl i 
gael eu 
cofrestru ar y 
gofrestr 
etholiadol a 
chyfeiriadau 
sy’n gymwys  

Archwilio, gyda’r awdurdod i 
wneud copïau o gofnodion a 
gedwir (ar ba ffurf bynnag) 
Mae’n perthyn i briodasau a 
marwolaethau. 

Oes A53(3) Deddf 
Cynrychioli’r Bobl 1983 
Rheoliad 35 Rheoliadau 
Cynrychioli’r Bobl 
(Cymru a Lloegr) 2001  

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Bwrdd Lleol 
Diogelu Plant  

Swyddogaetha
u a restrir yn 
a1(1) Deddf 
Plant a Phobl 
Ifanc 2008 

Cofrestriadau marwolaeth 
pobl o dan 18 oed 

Oes, oherwydd 
ei fod yn 
cynnwys 
manylion yr 
hysbysydd 

A31 Deddf Plant a Phobl 
Ifanc 2008 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Adran Twyll Dibenion 
ymladd 
troseddau   

Troseddau sy’n perthyn i 
fudd-daliadau'r dreth gyngor 
neu fudd-dal tai 

Oes Atodlen 6 Deddf 
Mewnfudo 2014  

6(e) buddiant y 
cyhoedd 
 
Nid yw’r hawl i gael 
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data personol wedi’i 
ddileu yn berthnasol 

Tîm Diogelu  Diogelu Plant 
ac Oedolion   

Amheuaeth o gamdriniaeth o 
oedolyn neu blentyn 

Oes Atodlen 6 Deddf 
Mewnfudo 2014 

6(e) buddiant y 
cyhoedd 
 
Nid yw’r hawl i gael 
data personol wedi’i 
ddileu yn berthnasol 

Eraill 
 

Crwner  Ymchwiliadau  Marwolaeth sydd yn y 
categorïau hynny a restrir yn 
rheoliad 41 Rheoliadau 
Genedigaethau a 
Marwolaethau 1987  

Oes, oherwydd 
ei fod yn 
cynnwys 
manylion yr 
hysbysydd 

Deddf Cofrestru 
Genedigaethau a 
Marwolaethau 1953 
Rheoliad 41 Rheoliadau 
Cofrestru 
Genedigaethau a 
Marwolaethau 1987  

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Bwrdd 
Comisiynu’r 
Gwasanaeth 
Iechyd 
Gwladol, 
Grwpiau 
Comisiynu 
Clinigol, 
awdurdodau 
lleol (Lloegr) 
 

Cynorthwyo’r 
gwaith o 
gyflawni’r 
swyddogaetha
u hynny y 
gellir eu 
hymarfer gan 
y sefydliad 
mewn 
perthynas â'r 
gwasanaeth 
iechyd  

Cofrestru Genedigaethau 
(gan gynnwys 
genedigaethau marw ) a 
Marwolaethau   
 

Oes A269(2) Deddf 
Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol 2006 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Byrddau 
Iechyd Lleol y 
Gwasanaeth 
Iechyd 
Gwladol 
(Cymru) 

Cynorthwyo’r 
Byrddau 
Iechyd Lleol 
wrth 
berfformio eu 
swyddogaetha
u mewn 
perthynas â'r 
gwasanaeth 
iechyd  

Cofrestru Genedigaethau a 
Marwolaethau  

Oes A200(2) Deddf 
Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (Cymru) 2006 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Talwyr 
pensiynau 
cyhoeddus 

Cynorthwyo 
adrannau’r 
llywodraeth 
wrth weinyddu 
pensiynau 

Cofrestru marwolaeth 
pensiynwyr (ffurflen 111) 

Oes, oherwydd 
ei fod yn 
cynnwys 
manylion yr 
hysbysydd 

Darpariaeth yn cael ei 
hadolygu 

6(e) buddiant y 
cyhoedd 
 
Nid yw’r hawl i gael 
data personol wedi’i 
ddileu yn berthnasol 

Cyngor 
Fferyllol 
Cyffredinol  

Dileu enwau 
o’r gofrestr 

Hysbysiadau o farwolaethau 
(ffurflen 111) fferyllwyr 
cofrestredig a thechnegwyr 
cofrestredig mewn 
fferyllfeydd 

Oes, oherwydd 
ei fod yn 
cynnwys 
manylion yr 
hysbysydd 

Gorchymyn Fferyllfeydd 
2010  

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Cymdeithas y 
Gyfraith 

Dileu enwau 
o’r gofrestr 

Tystysgrifau marwolaeth 
cyfreithwyr 

Oes, oherwydd 
ei fod yn 
cynnwys 
manylion yr 
hysbysydd 

Darpariaeth yn cael ei 
hadolygu 
 

6(e) buddiant y 
cyhoedd 
 
Nid yw’r hawl i gael 
data personol wedi’i 
ddileu yn berthnasol 

Cyngor 
Optegol 
Cyffredinol 

Dileu enwau 
o’r gofrestr 

Tystysgrifau marwolaeth 
optegwyr 

Oes, oherwydd 
ei fod yn 
cynnwys 
manylion yr 
hysbysydd 

A10(2) Deddf Optegwyr 
1989 
 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Swyddog 
Meddygol 
Cylch (Lloegr) 
Prif Swyddog 

Dileu enwau 
o’r gofrestr 

Tystysgrifau marwolaeth 
bydwragedd 

Oes, oherwydd 
ei fod yn 
cynnwys 
manylion yr 

Darpariaeth yn cael ei 
hadolygu  

6(e) buddiant y 
cyhoedd 
 
Nid yw’r hawl i gael 
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Meddygol 
Gweinyddol 
(Cymru) 

hysbysydd data personol wedi’i 
ddileu yn gymwys 

Y Cyngor 
Meddygol 
Cyffredinol 

Dileu enwau 
o’r gofrestr 

Cofrestriadau marwolaeth 
ymarferwyr meddygol 
cofrestredig (ffurflen 111) 

Oes, oherwydd 
ei fod yn 
cynnwys 
manylion yr 
hysbysydd 

A30(6) Deddf Feddygol 
1983 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Cyngor 
Deintyddol 
Cyffredinol 

Dileu enwau 
o’r gofrestr 

Cofrestriadau marwolaeth 
deintyddion (ffurflen 111) 

Oes, oherwydd 
ei fod yn 
cynnwys 
manylion yr 
hysbysydd 

A23(1) Deddf 
Deintyddion1996 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

Coleg 
Brenhinol 
Milfeddygon 

Dileu enwau 
o’r gofrestr 

Cofrestriadau marwolaeth 
milfeddygon (ffurflen 111) 

Oes, oherwydd 
ei fod yn 
cynnwys 
manylion yr 
hysbysydd 

S13(1) Deddf 
Milfeddygon 1966 

6(c) rhwymedigaeth 
gyfreithiol 
 
Nid yw'r hawliau i 
wrthwynebu  
prosesu data 
personol neu gael 
data personol wedi'i 
ddileu yn berthnasol 

   

*Hysbysydd cymwys yw person y caniateir iddo gofrestru genedigaeth, marwolaeth neu farwolaeth 
marw yn ôl y gyfraith 


