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Lleihau Digartrefedd Cymru - Atodiad Prosesu Data

1. Natur a diben y Prosesu
Mae HPL yn prosesu'r Data Personol er mwyn darparu'r Gwasanaethau i'r Cwsmer.
Wedi hynny, mae HPL yn prosesu'r Data Personol i'w storio yn unol â pholisi wrth gefn
HPL. Adfer data yn achos colli data yn unol â phroses adfer ar ôl trychineb HPL.
2. Hyd y Prosesu
Mae HPL yn prosesu'r Data Personol cyhyd â bod y Contract yn ei le gyda'r Cwsmer ac
fel y pennir gan gymal 14.4 o'r Telerau. Wedi hynny, mae HPL yn prosesu'r Data
Personol yn unol â'r polisi cadw data.
Cedwir data sy'n ymwneud ag ymgeiswyr/cwsmeriaid am 7 mlynedd ar ôl cau'r achos.
Fodd bynnag, ar ôl y dyddiad hwn gall HPL wneud y data hwn yn anhysbysol er mwyn
ddibenion ystadegol.
3. Mathau o Ddata Personol

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mae HPL yn prosesu'r mathau canlynol o ddata personol:
Enw
Rhyw
Dyddiad Geni
Manylion cyswllt
Gwybodaeth iechyd
Cofnodion troseddol
Ethnigrwydd
Crefydd
Rhywioldeb

4. Categorïau o Wrthrychau Data
• Ymgeisydd/cwsmer
• Gweithiwr achos
5. Is-Broseswyr
Microsoft Azure

Set cyfan o’r holl ddata

2

Mae'r data yn cael eu cynnal yn ddiogel
yn cwmwl Azure. O'r herwydd, dydy'r
data hyn ddim yn cael ei ‘rhannu â
Microsoft Azure’ gan ei fod wedi'i
ddiogelu, felly dim ond ni fydd yn ei
weld.

Scanii

Atodiadau

Caiff atodiadau eu sganio ar gyfer
firysau ond ni chânt eu hagor.

NPSS Ltd

Enwau defnyddwyr
Awdurdodau Lleol a
manylion cyswllt
Enwau defnyddwyr
awdurdod lleol, manylion
cyswllt a manylion
ymgeiswyr
Cyfeiriadau a chynnwys ebost.

I ddarparu arbenigedd a chymorth
deddfwriaethol i Awdurdodau Lleol.

Salesforce

Mailjet

Esendex

Datrysiadau meddalwedd desg
gymorth/gwasanaeth cwsmeriaid.

Yn cael ei gynnal yn yr UE.
Datrysiad dosbarthu e-bost gyda
hysbysiadau e-bost. Lle bo’r ddata yn
berthonasol, darperir dolen-defnyddNi fydd unrhyw ddata
un-amser yn yr e-bost er mwyn rhoi
Categorïau arbennig o’r e- mynediad.
bost yn cael ei gynnwys.
Rhif ffôn symudol
Er mwyn darparu ymarferoldeb
negeseuon testun (SMS)
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