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Cyflwyniad 
Gwybodaeth yw hanfod sefydliad llwyddiannus. Hebddi, ni all weithredu. Yn yr un modd, os 

nad yw’n ddibynadwy, mae pob gweithgaredd yn amheus, ac mae’n anodd gwneud 

penderfyniadau dibynadwy. Felly, mae’n rhaid i wybodaeth fod yn hawdd cael gafael arni 

mewn modd dibynadwy i’r rhai sydd ei hangen. 

Mae’r polisi diogelwch gwybodaeth hwn yn diffinio’r fframwaith ar gyfer rheoli diogelwch 

gwybodaeth ar draws Prifysgol De Cymru ac mae’n nodi’r cyfeiriad rheoli a’r gefnogaeth ar 

gyfer diogelwch gwybodaeth ar draws Prifysgol De Cymru. Y polisi  hwn yw’r prif bolisi a fydd 

yn cwmpasu’r holl gydymffurfiaeth o ran gwybodaeth, a’r Systemau Rheoli Diogelwch 

Gwybodaeth. 

Er yr ystyrir yn aml bod Diogelwch Gwybodaeth yn gyfrifoldeb i’r adran Gwasanaethau TG, 

mae gan bawb ran i’w chwarae. 

Mae’r polisi hwn a’r System Rheoli Diogelwch Gwybodaeth gysylltiedig yn seiliedig ar y tair 

egwyddor o Gyfrinachedd, Argaeledd a Chywirdeb gwybodaeth. 

Gyda’i gilydd, maent yn pennu sut y bydd y Brifysgol yn diogelu ei hunan a’i chyfranogwyr 

rhag unrhyw fygythiad gwirioneddol neu ganfyddedig, gan ychwanegu, yn sgil hynny, raddau 

digonol o hyder i’r rhai sydd â budd yn y sefydliad.  

O fewn y fframwaith cyffredinol, mae polisïau a gweithdrefnau Diogelwch Gwybodaeth mwy 

penodol yn cael eu diffinio a’u cynnal, gan gynnwys y rhai sy’n seiliedig ar ISO/IEC 27001:2013 

(technoleg gwybodaeth - Technegau diogelwch - systemau rheoli diogelwch gwybodaeth - 

gofynion). Mae’r rhain yn cynnwys y rheini sy’n gwarchod diogelwch ffisegol ac amgylcheddol 

asedau TGCh y Brifysgol, gan alluogi parhad y busnes, a sicrhau cydymffurfiaeth â’r gofynion 

cyfreithiol. Mae mynediad i rai o’r dogfennau hyn wedi’i gyfyngu oherwydd natur eu gwybodaeth a’r 

risg posibl i ddiogelwch os byddant yn mynd i’r dwylo anghywir. 

 

Trefniadau llywodraethu diogelwch gwybodaeth 
Mae’r cyfrifoldeb cyffredinol dros Ddiogelwch Gwybodaeth yn gorwedd gyda Bwrdd Gweithredol yr 

Is-ganghellor a’i is-grŵp ar gyfer TGCh. Mae’r grwpiau hyn yn cael adroddiadau rheolaidd gan 

Gyfarwyddwr y Gwasanaethau TG a Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol ynghylch materion 

diogelwch gwybodaeth ynghyd â chynigion ar gyfer gwella rheolaethau diogelwch y Brifysgol. 

Amcan Bwrdd Gweithredol yr Is-ganghellor yn y cyd-destun hwn yw sicrhau bod cyfarwyddyd clir 

a chymorth rheoli amlwg ar gyfer mentrau diogelwch a hyrwyddo diogelwch drwy ymrwymiad 

priodol ac adnoddau digonol.    

Mae Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol yn gyfrifol am sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio 

â’r ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â’r defnydd o wybodaeth, ac am hyrwyddo arferion da o ran 

y gwaith o reoli gwybodaeth. 

 
 

 

1 Safon ryngwladol ISO/IEC 27001 sy’n disgrifio sut i greu a chynnal a chadw system rheoli 

diogelwch gwybodaeth.
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Gellir canfod rhagor o bolisïau a gweithdrefnau sy’n ymwneud â’r swyddfa hon yma 

http://uso.southwales.ac.uk/ig/. 
 

Mae’r Tîm Rheoli Gwybodaeth, sy’n rhan o swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol, yn gyfrifol am 

sicrhau cydymffurfiaeth â’r ddeddfwriaeth diogelu data o fewn y Brifysgol. Mae’r staff hyn yn 

sicrhau bod y polisïau a’r gweithdrefnau priodol ar waith, yn darparu hyfforddiant a chanllawiau 

ac yn cynghori cyflogeion y Brifysgol ynghylch materion sy’n ymwneud â diogelu data.  

O fewn y Gwasanaethau TG, mae gan Grŵp Rheoli Diogelwch TGCh gyfrifoldeb i ymateb i 

ddigwyddiadau diogelwch a’u hadolygu yn ogystal â datblygu rheolaethau diogelwch y 

Brifysgol, mewn perthynas â’r dulliau amddiffyn a’r polisïau a’r gweithdrefnau o fewn y System 

Rheoli Diogelwch Gwybodaeth. Gellir gweld dolenni i’r dogfennau hyn yma 

http://its.southwales.ac.uk/it-regulations/. 

Cyfrifoldeb yr holl reolwyr llinell yw gweithredu’r polisi o fewn eu maes cyfrifoldeb a sicrhau 

bod yr holl staff y maent yn gyfrifol amdanynt: 

1) yn gwbl ymwybodol o’r polisi; 

2) yn cael y gefnogaeth a’r adnoddau priodol i gydymffurfio ag ef. 

Mae pob aelod o staff yn gyfrifol am lynu wrth y polisi hwn. 
 

Bydd Grŵp Rheoli Diogelwch Gwybodaeth y Gwasanaethau TG yn adrodd yr holl wybodaeth 

neu’r digwyddiadau diogelwch TG neu unrhyw achosion lle mae amheuaeth bod y polisi wedi’i 

danseilio. Bydd yn dilyn y gweithdrefnau ar gyfer uwchgyfeirio ac adrodd ynghylch 

digwyddiadau diogelwch. Bydd Swyddog Diogelu Data y Brifysgol yn cael ei hysbysu am 

unrhyw achosion o danseilio sy’n ymwneud â data personol.   

 

Datganiad Polisi 
Mae Prifysgol De Cymru yn ymrwymedig i warchod diogelwch a chywirdeb ei gwybodaeth a’i 

systemau gwybodaeth. Mae hefyd yn ymrwymedig i bolisi o addysg, hyfforddiant ac 

ymwybyddiaeth ar gyfer diogelwch gwybodaeth ac i sicrhau parhad busnes y Brifysgol.   

Mae’n bolisi gan Brifysgol De Cymru bod y wybodaeth y mae’n ei rheoli yn cael ei diogelu’n 

briodol i warchod yn erbyn unrhyw achos o dorri cyfrinachedd, methiannau o ran cywirdeb neu 

amharu argaeledd y wybodaeth honno ac i sicrhau cydymffurfiaeth ddeddfwriaethol, 

reoleiddiol a chytundebol briodol.  

Er mwyn pennu’r lefel briodol o reolaeth diogelwch y dylid ei weithredu o ran y systemau gwybodaeth, bydd 

proses o asesu risg yn cael ei chynnal er mwyn diffinio’r gofynion diogelwch a nodi tebygolrwydd ac effaith 

achosion o danseilio diogelwch.  

Bydd cyngor arbenigol ynghylch diogelwch gwybodaeth ar gael a gellir ceisio cyngor drwy 

Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol a Grŵp Rheoli Diogelwch Gwybodaeth y Gwasanaethau 

TG.  

Gall methiant i gydymffurfio â’r polisi hwn drwy ymddygiad bwriadol, maleisus neu esgeulus arwain 

at gamau disgyblu. 

http://uso.southwales.ac.uk/ig/
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Amcanion y Polisi 
 
Amcanion y polisi yw: 

1. Diogelu’r Brifysgol a gwybodaeth bersonol, ym mha ffurf bynnag, rhag mynediad 

anawdurdodedig drwy ddulliau maleisus neu ddamweiniol;  

2. Sicrhau y gellir diogelu cyfrinachedd gwybodaeth y Brifysgol; 

3. Sicrhau cysondeb a pharhad y gwasanaeth ac argaeledd gwybodaeth i ddefnyddwyr; 

4. Cynnal cywirdeb holl ddata’r Brifysgol; 

5. Bodloni holl ofynion cytundebol, deddfwriaethol, preifatrwydd a moesol y Brifysgol 

mewn perthynas â diogelwch gwybodaeth.  

Mae’r Brifysgol yn barod i ddefnyddio’r holl fesurau rhesymol, priodol, ymarferol ac effeithiol i 

sicrhau y bydd yr amcanion hyn yn parhau i gael eu bodloni.  

 

Rheolaethau 
Drwy’r broses reoli, a than gyfarwyddyd Pecyn Diogelwch Gwybodaeth y Gymdeithas 

Systemau Gwybodaeth Prifysgolion a Cholegau2, mae cyfres o bolisïau a gweithdrefnau sy’n 

gysylltiedig â diogelwch TGCh yn cael ei chynnal a’i chadw i ddarparu’r rheolaethau 

angenrheidiol i warchod asedau gwybodaeth y Brifysgol. 

Er mwyn pennu’r lefelau priodol o fesurau diogelwch ar gyfer y systemau gwybodaeth, cynhelir 

proses o asesiadau risg ar gyfer pob system i nodi tebygolrwydd ac effaith methiannau diogelwch.   

Bydd y Brifysgol yn defnyddio ei hawliau o dan y gyfraith berthnasol i ryng-gipio a monitro 

cyfathrebiadau electronig, sy’n cwmpasu, ond nad ydynt wedi’u cyfyngu i, fonitro defnydd 

troseddol neu anawdurdodedig.  

Cyfathrebu 
Mae’r adran Gwasanaethau TG a’r tîm Rheoli Gwybodaeth yn cynnig cyngor arbenigol am 

ddiogelwch gwybodaeth i’r holl fyfyrwyr a staff, ac mae ganddynt gyfrifoldeb i sefydlu a chynnal 

a chadw cysylltiadau priodol gyda sefydliadau eraill, awdurdodau gorfodi’r gyfraith, cyrff 

rheoliadol, a gweithredwyr rhwydweithiau a thelegyfathrebu mewn perthynas â pholisi diogelu 

gwybodaeth y Brifysgol. 

Drwy’r grwpiau perthnasol, maent yn adolygu’r polisïau a’r gweithdrefnau yn rheolaidd ar gyfer y 

Brifysgol ac yn cyflwyno diwygiadau ac ychwanegiadau i grŵp Bwrdd Gweithredol yr Is-ganghellor 

i’w cymeradwyo a’u gweithredu yn dilyn hynny.  

Bydd yr holl bolisïau newydd a diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ar y system(au) priodol, naill ai 

ar wefan y Brifysgol, neu ar borthol y myfyrwyr a/neu borthol y staff. Bydd eitem newyddion yn 

cyhoeddi’r cyhoeddiadau hefyd yn cael ei rhoi ar y porthol priodol. 

 
 
 

2 www.ucisa.ac.uk 

http://www.ucisa.ac.uk/
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Eich Cyfrifoldebau Chi 
Mae’r cyfrifoldebau hyn yn berthnasol i holl staff a myfyrwyr y Brifysgol a phob defnyddiwr 
awdurdodedig arall. 

1. Eich prif gyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r polisïau/rheoliadau presennol 

a chydymffurfio â’u gofynion.  

2. Os ydych yn ymdrin â gwybodaeth bersonol, cyfrinachol neu sensitif, rhaid i chi gymryd 

yr holl gamau rhesymol i’w diogelu a rhaid i chi gydymffurfio â Pholisi Diogelu Data y 

Brifysgol a’r holl bolisïau a chanllawiau Diogelu Gwybodaeth sydd ar gael, yn enwedig 

mewn perthynas â’r cyfryngau symudol, dyfeisiadau symudol a dyfeisiadau o dan 

berchnogaeth breifat, a chofnodion papur. 

3. Rhaid i’r aelodau o staff sy’n datblygu systemau newydd neu sy’n defnyddio systemau 

sydd y tu hwnt i reolaeth y Brifysgol geisio cyngor i sicrhau bod y camau diogelwch 

priodol ar waith i sicrhau diogelwch y wybodaeth honno.  

4. Byddwch wedi derbyn enw defnyddiwr a chyfrinair gan y Brifysgol, ac mae rhannu'r 

rhain ag unrhyw un yn tanseilior Rheoliadau Cyfrifiadura TG. Rhaid cymryd gofal hefyd 

i sicrhau nad yw eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yn cael eu rhannu ag unrhyw un 

arall neu’n cael eu datgelu iddynt ar ddamwain, er enghraifft, wrth ddefnyddio 

cyfrifiaduron mewn mannau cyhoeddus neu wrth ymateb i e-byst na ofynnwyd 

amdanynt.   

5. Rhaid i chi beidio â thorri hawlfraint, neu dorri telerau trwyddedau ar gyfer 
meddalwedd neu ddeunydd arall.  

6. Ni ddylech geisio cael mynediad at wybodaeth sy’n eiddo i bobl eraill, ei dileu, ei 

diwygio neu ei datgelu heb eu caniatâd, neu gymeradwyaeth bendant gan 

Gyfarwyddwr y Gwasanaethau TG neu ei ddirprwy.   

7. Rhaid i chi beidio â chreu, lawrlwytho, storio neu drosglwyddo deunydd anghyfreithlon, 

neu ddeunydd sy’n anweddus, bygythiol neu wahaniaethol.  

8. Rhaid i chi gydymffurfio â pholisi Cyfryngau Cymdeithasol y Brifysgol wrth ddefnyddio’r 

cyfleusterau TG i gyhoeddi gwybodaeth. 

9. Rhaid i chi gydymffurfio â’r gyfraith berthnasol bob tro. 

10. Os ydych yn dod yn ymwybodol y bu achos o danseilio diogelwch gwybodaeth, neu 

fod hynny’n debygol o ddigwydd, yr ydych yn amau na chafodd ei adrodd cyn hynny, 

dylech hysbysu Pennaeth eich Cyfadran/Adran. 

 
 

Teitl: Polisi Diogelwch Gwybodaeth 

Fersiwn Dyddiad 
Cyhoedd
i 

Disgrifiad o’r Adolygiad Awdur Cymeradwywy
d gan a 
Dyddiad 

Dyddiad 
Adolygu 
Nesaf 

0.1 26/2/15 Drafft cyntaf Tony 
Evans 

  

0.2 3/8/15 Adolygiad cyntaf Alan 

Davies 

  

http://uso.southwales.ac.uk/ig/dp/
http://its.southwales.ac.uk/documents/download/4/
http://its.southwales.ac.uk/documents/download/6/
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0.3 15/9/15 Ail adolygiad ar gyfer 

adborth gan isadran 

TGCh Bwrdd Gweithredol 

yr Is-ganghellor 

Tony 

Evans 

Cymeradwywyd 
gan isadran 
TGCh Bwrdd 
Gweithredol yr 
Is-ganghellor 
04/09/15 

04/09/16 
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