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Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer PISA 2018 

1. Pam ydym yn casglu'r data hwn?

Mae'r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) yn arolwg rhyngwladol sy'n ceisio 

gwerthuso systemau addysg ledled y byd drwy brofi sgiliau a gwybodaeth myfyrwyr 15 

mlwydd oed. Mae PISA yn astudiaeth fyd-eang sydd wedi’i chynnal bob tair blynedd ers 

2000. 

Mae Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon oll yn cymryd rhan yn PISA 2018. 

Diben yr astudiaeth yw cynhyrchu ystadegau ar ddysgu a sgiliau disgyblion, er mwyn dysgu 

sut orau i wella dysgu ac addysgu a chynnig y cyfleoedd mwyaf effeithiol i bobl ifanc.  

Rydym yn cymryd preifatrwydd a chyfrinachedd o ddifrif ac ni chaiff unrhyw ddisgybl, athro, 

ysgol neu riant unigol ei adnabod, ac ni fydd modd ei adnabod, mewn unrhyw adroddiadau. 

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych beth fydd adrannau o'r llywodraeth, a’u 

contractwr cymeradwy (NFER), yn ei wneud gyda'r wybodaeth rydym yn ei chasglu gan 

ddisgyblion a phenaethiaid (ac athrawon yn yr Alban) fel rhan o astudiaeth PISA a sut y 

byddwn yn sicrhau preifatrwydd gwybodaeth bersonol. Mae'n esbonio: 

 gwybodaeth fydd yn cael ei chasglu ar gyfer yr astudiaeth

 sefydliadau y caiff gwybodaeth ei rhannu gyda hwy

 sut y byddwn yn defnyddio'r data personol

 yr hyn sy'n ei gwneud yn gyfreithlon i gasglu a rhannu'r wybodaeth

 sut mae cymryd rhan yn effeithio arnoch chi

 diogelwch a chyfrinachedd

 manylion cyswllt a gwybodaeth bellach

Mae cymryd rhan yn yr astudiaeth yn wirfoddol. Os oes unrhyw gwestiynau nad yw unrhyw 

un am eu hateb gallant eu gadael yn wag. Trwy ddarparu gwybodaeth fel rhan o'r astudiaeth 

hon, mae cyfranogwyr yn cytuno i’r wybodaeth gael ei defnyddio fel y nodir yn yr hysbysiad 

preifatrwydd hwn. 

Gellir gweld hysbysiadau preifatrwydd penodol i bob un o Lywodraethau'r DU yma: Lloegr, yr 

Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon  

https://www.nfer.ac.uk/media/2727/pisa_in_england_2018_privacy_notice.pdf
https://www.nfer.ac.uk/media/2728/scottish_government_education_analytical-services_privacy_notice.pdf
https://www.nfer.ac.uk/media/2728/scottish_government_education_analytical-services_privacy_notice.pdf
https://www.nfer.ac.uk/media/2831/wg_pisa_2018_welsh_language_privacy_notice.pdf
https://www.nfer.ac.uk/media/2750/deni_pisa_privacy_notice.pdf
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2. Pwy sy’n noddi ac yn ariannu’r prosiect hwn?  

Bydd y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg (NFER) yn cynnal y brif astudiaeth PISA 

yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon yn ystod 2018 ar ran llywodraethau 

perthnasol y DU: Adran Addysg (DfE) yn Lloegr; Llywodraeth yr Alban (SG), Llywodraeth 

Cymru (LlC) ac Adran Addysg (DE) Gogledd Iwerddon.  

At ddibenion deddfwriaeth diogelu data, NFER yw’r prosesydd data a phob un o adrannau'r 

Llywodraeth ar wahân yw rheoleiddwyr data eu gwlad eu hunain. 

3. Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer gweithgareddau prosesu? 

Mae’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data personol yn dod o dan:  

 GDPR erthygl 6 (1e)  

Tasg gyhoeddus: mae’r prosesu yn angenrheidiol i chi gyflawni tasg er budd y 

cyhoedd neu swyddogaethau swyddogol, ac mae gan y dasg neu'r swyddogaeth sail glir 

yn y gyfraith. 

4. Sut y bydd data personol yn cael eu casglu?  

Bydd data'r arolwg yn cael eu casglu drwy asesiadau disgyblion ac arolygon holiadur. Fodd 

bynnag, er mwyn lleihau'r baich ar ysgolion, bydd rhywfaint o ddata yn cael eu casglu drwy 

setiau data gweinyddol presennol - er enghraifft, gellir casglu data personol disgyblion, fel y 

rhestri dosbarthiadau, enwau a dyddiadau geni o’r Gronfa Ddata Disgyblion Genedlaethol 

(NPD), data cyfrifiad disgyblion, Awdurdodau Lleol a/neu yn uniongyrchol gan rai ysgolion. 

5. Pa ddata personol sy’n cael eu casglu gan y prosiect hwn? 

Bydd y contractwyr cymeradwy ar gyfer yr astudiaeth hon (NFER) yn casglu’r wybodaeth 

bersonol ganlynol am ddisgyblion 15 mlwydd oed sy'n cymryd rhan gan yr awdurdodau lleol 

neu’r ysgolion sy'n cymryd rhan er mwyn gweinyddu’r astudiaeth: 

 Enw 

 Dyddiad geni 

 Rhyw 

 Syniad bras o anghenion ychwanegol a nodwyd neu brofiad cyfyngedig o’r Saesneg (er 

mwyn canfod a ellir eu hesgusodi rhag cymryd rhan). 

Mae'r astudiaeth yn casglu data asesu ar fedrau disgyblion mewn darllen, mathemateg a 

gwyddoniaeth (ac, yn yr Alban yn unig, cymhwysedd byd-eang).  Mae hefyd yn cynnwys 

holiadur sy'n cwmpasu agweddau disgyblion tuag at yr ysgol a dysgu, a rhai nodweddion 

cefndir.  

Ni chaiff unrhyw ddisgybl, athro neu ysgol unigol ei adnabod, ac ni fydd modd ei 

adnabod, mewn unrhyw adroddiadau. 

6. Gyda phwy y rhennir y data personol? 

Bydd NFER yn casglu data PISA ar ran DfE, SG, LlC a DE, sef y rheoleiddwyr data. 
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Rhennir data ar asesiadau a holiaduron gyda chontractwyr y consortiwm rhyngwladol1 er 

mwyn cynhyrchu ystadegau agregedig. Fodd bynnag bydd hon yn set ddata ddienw a bydd 

unrhyw wybodaeth a allai adnabod plant, athrawon neu ysgolion unigol yn cael eu dileu cyn 

trosglwyddo. 

7. A yw data personol yn cael eu trosglwyddo y tu allan i'r Ardal 

Economaidd Ewropeaidd (AEE)? 

Nid oes unrhyw ddata personol yn cael eu storio na’u trosglwyddo y tu allan i'r AEE. 

8. Am ba hyd y caiff data personol eu cadw? 

Ni chedwir data yn hwy nag sy'n angenrheidiol a chânt eu dileu yn unol â pholisi mewnol 

NFER.  Cedwir data ar gyfer arolygon rhyngwladol am 12 mis ar ôl eu cyflwyno i'r 

consortiwm rhyngwladol i ganiatáu datrys unrhyw anghysonderau neu ymholiadau. 

9. A allaf atal fy nata personol rhag cael eu defnyddio? 

Mae NFER yn ymdrin â data personol yn unol â’r hawliau a roddir i unigolion o dan 

ddeddfwriaeth diogelu data.  Ar unrhyw adeg os yr ydych am i ni dynnu eich data yn ôl neu  

gywiro gwallau ynddynt, cysylltwch â PISA@nfer.ac.uk.  

Mewn rhai amgylchiadau, mae gan wrthrychau'r data yr hawl i gyfyngu ar brosesu neu ei 

wrthwynebu.  Mae ganddynt hefyd yr hawl i wneud cais mynediad gwrthrych i weld yr holl 

wybodaeth a gedwir amdanynt.  Bydd NFER yn cydweithio'n llawn pan gyflwynir cais 

mynediad gwrthrych (SAR) i reoleiddiwr data.  I arfer yr hawliau hyn, cysylltwch â’n Swyddog 

Cydymffurfiaeth.  

10.  Pwy allaf gysylltu â hwy am y prosiect hwn?  

NFER sy’n gyfrifol am reoli’r prosiect hwn o ddydd i ddydd.  Cysylltwch â PISA@nfer.ac.uk  

gydag unrhyw ymholiadau.  

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am sut bydd DfE, SG, LlC a DE yn defnyddio eich 

gwybodaeth, cyfeiriwch at y lincs yn hysbysiadau preifatrwydd y wlad berthnasol yn Adran 1 

uchod. 

Os bydd gennych bryderon am y ffordd y mae'r prosiect hwn yn prosesu data personol, 

gofynnwn i chi godi'ch pryder gyda ni neu y llywodraeth berthnasol (gweler Adran 1) yn y lle 

cyntaf (gweler y manylion uchod). Fel arall, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd 

Gwybodaeth, y corff sy'n gyfrifol am orfodi deddfwriaeth diogelu data yn y DU, ar 

https://ico.org.uk/concerns/. 

                                            
1 Y contractwyr OECD sy’n ymwneud â’r data ar hyn o bryd yw ( https://www.ets.org/) a Westat 
(https://www.westat.com/). 
 


