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Mae’r hysbysiad hwn ar gyfer aelodau a buddiolwyr Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro 

Morgannwg (y “Gronfa”). Mae wedi’i baratoi gan Gyngor Sir Caerdydd (yr “Awdurdod 

Gweinyddu”, neu “ni”) yn ei gapasiti fel yr awdurdod sy’n gweinyddu’r Gronfa. 

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn hefyd ar y ddolen ganlynol: 

www.caerdydd.gov.uk/trwyddedu 

Pam rydym yn rhoi’r hysbysiad hwn i chi  

Fel Awdurdod Gweinyddu’r Gronfa, mae gennym wybodaeth amdanoch (“data personol”) y 
mae arnom ei hangen i weinyddu’r Gronfa ac i dalu budd-daliadau ohoni.  Mae’r hysbysiad 
hwn wedi ei gynllunio i roi gwybodaeth i chi am y data sydd gennym amdanoch, sut y byddwn 
yn ei ddefnyddio, eich hawliau ynghlwm ag ef a’r mesurau diogelwch sydd ar waith i’w ddiogelu. 
 
Y rhan dechnegol 
 

Mae gan yr Awdurdod Gweinyddu ddata personol amdanoch chi yn ei gapasiti fel y rheolwr 
data sy’n ymdrin yn briodol â phob mater yn ymwneud â’r Gronfa, gan gynnwys ei 
gweinyddiaeth a’i rheoli. Mae hyn yn cynnwys yr angen i brosesu’ch data i gysylltu â chi, i 
gyfrifo, cadarnhau a thalu eich budd-daliadau. Er enghraifft, wrth asesu faint o arian sydd ei 
angen i ddarparu budd-daliadau i aelodau a sut ddylid buddsoddi’r arian hwnnw, ac i reoli 
atebolrwydd a gweinyddu’r Gronfa’n gyffredinol. Mae gwybodaeth bellach ar sut rydym yn 
defnyddio eich data personol isod. 
 
Yn gyffredinol, ar un o’r seiliau cyfreithiol isod y byddwn yn defnyddio eich data personol: 
 

a) mae arnom angen prosesu eich data personol er mwyn cyflawni’r gofynion cyfreithiol 
sydd arnom fel Awdurdod Gweinyddu’r Gronfa, ac 

b) mae arnom angen prosesu eich data personol i gwblhau tasg er budd y cyhoedd neu 
i arfer awdurdod swyddogol sydd gennym fel corff cyhoeddus; ac 

c) mae angen prosesu eich data personol arnom yn ddiffuant er mwyn gweinyddu a 
rheoli’r Gronfa a’n dyletswyddau cysylltiedig, cyfrifo, diogelu a thalu buddion a 
chyflawni’r gofynion sydd arnom a gweithredu unrhyw hawliau, dyletswydd a 
disgresiwn yr Awdurdod Gweinyddu mewn perthynas â’r Gronfa; ac 

d) oherwydd bod angen prosesu eich data personol arnom i gyflawni gofynion cytundebol 
sydd arnom mewn perthynas â’r Gronfa (er enghraifft, dan gytundeb sy’n nodi y 
byddwch yn talu cyfraniadau gwirfoddol i’r Gronfa) neu angen cymryd camau, ar gais 
gennych, cyn mynd i gontract. 

 
Pa ddata personol sydd gennym a sut rydym yn ei gael  

 
Mae’r mathau o ddata personol sydd gennym ac yn ei brosesu amdanoch yn cynnwys: 
 

 Manylion cyswllt yn cynnwys enw, cyfeiriad, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost. 

 Manylion adnabod yn cynnwys dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol a rhifau cyflogai 
ac aelodaeth. 

 Gwybodaeth a ddefnyddir i gyfrifo ac asesu cymhwysedd ar gyfer budd-daliadau, er 
enghraifft, hyd gwasanaeth neu aelodaeth a gwybodaeth gyflog. 

http://www.cardiff.gov.uk/Pensions


 

2 

Fersiwn 2: cyflwynwyd ar 15 Ionawr 2020 
     

014-3993-5556/1/EUROPE 
 

 
Hysbysiad Preifatrwydd Llawn 
Ar gyfer aelodau a buddiolwyr 

Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg 
Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 

 Gwybodaeth ariannol sy’n berthnasol i gyfrifo neu dalu budd-daliadau, er enghraifft, 
cyfrif banc a manylion treth. 

 Gwybodaeth am eich teulu, pobl sy’n ddibynnol arnoch neu eich amgylchiadau 
personol er enghraifft eich statws priodasol a gwybodaeth sy’n berthnasol i ddosbarthu 
a dyrannu buddion sy’n daladwy wedi marwolaeth 

 Gwybodaeth am eich iechyd, er enghraifft er mwyn asesu cymhwysedd ar gyfer 
buddion sy’n daladwy petaech mewn iechyd gwael neu petai eich iechyd yn berthnasol 
i hawliad ar fuddion yn dilyn marwolaeth aelod o’r Gronfa 

 Gwybodaeth am euogfarn droseddol os yw hyn wedi arwain at ddyled ar eich rhan i’ch 
cyflogwr neu i’r Gronfa ac mae modd ad-dalu’r cyflogwr neu’r Gronfa o’ch buddion 
 

Cawn beth o’r data personol hwn yn uniongyrchol gennych chi. Mae’n bosibl y byddwn hefyd 
yn cael data (er enghraifft, gwybodaeth ar gyflog) gan eich cyflogwr/cyflogwyr presennol neu 
orffennol neu gwmnïau wnaeth gymryd nhw drosodd mewn busnes, gan aelod o’r Gronfa (lle 
rydych chi neu lle allech chi fod yn fuddiolwr y Gronfa o ganlyniad i aelodaeth y person hwnnw 
o’r Gronfa) a chan amrywiaeth o ffynonellau eraill gan gynnwys cronfeydd data cyhoeddus 
(megis y Gofrestr Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau), ein hymgynghorwyr a’r 
llywodraeth neu gyrff rheoleiddio, gan gynnwys y rheiny sydd yn y rhestr o sefydliadau allwn 
ni o bosibl rannu eich data personol gyda nhw fel y’i nodir isod. 
    
Pan fyddwn yn caffael gwybodaeth sy’n cynnwys “categorïau arbennig” penodol o ddata sy’n 
benodol sensitif, megis gwybodaeth am iechyd, mae rhagor o ddiogelwch dan ddeddfwriaeth 
diogelu data. Byddwn ond yn prosesu eich data personol sy’n rhan o un o’r categorïau 
arbennig gyda’ch caniatâd chi, oni bai bod modd i ni brosesu’n gyfreithiol y data hwn at ddiben 
arall a ganiateir gan y ddeddfwriaeth hon. Mae gennych hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl ar 
gyfer prosesu ar unrhyw adeg drwy hysbysu’r Awdurdod Gweinyddu yn ysgrifenedig. Serch 
hynny, os nad ydych chi’n rhoi cydsyniad, neu os byddwch chi’n ei dynnu’n ôl maes o law, 
efallai na fydd yr Awdurdod Gweinyddu’n gallu prosesu’r wybodaeth berthnasol er mwyn 
gwneud penderfyniadau ar ei sail, gan gynnwys penderfyniadau ynghylch talu eich budd-
daliadau. 
 
Os ydych wedi rhoi data personol i ni am unigolion eraill, megis aelodau’r teulu, pobl ddibynnol 
neu fuddiolwyr posibl dan y Gronfa, sicrhewch fod yr unigolion hynny yn gwybod am y 
wybodaeth yn yr hysbysiad hwn.  
 
Sut y byddwn yn defnyddio eich data personol  
 

Byddwn yn defnyddio’r data hwn i ymdrin â phob mater yn ymwneud â’r Gronfa, gan gynnwys 
ei gweinyddiaeth a’i rheoli. Gallai hyn gynnwys prosesu eich data personol ar gyfer rhai neu 
bob un o’r dibenion canlynol:  
 

 cysylltu â chi 

 asesu cymhwysedd ar gyfer, cyfrifo a rhoi (ac, os ydych yn aelod o’r Gronfa, eich 
buddiolwyr os byddwch chi’n marw) budd-daliadau i chi 

 adnabod eich opsiynau budd-daliadau posibl neu wirioneddol 

 galluogi ffyrdd amgen o ddarparu eich budd-daliadau, er enghraifft, drwy ddefnyddio 
cynnyrch yswiriant a throsglwyddiadau neu gyfuno â threfniadau pensiwn eraill 
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 at ddibenion ystadegol a modelu ariannol ac at ddibenion cyfeirio (er enghraifft, pan 
aseswn faint o arian mae ei angen i dalu buddion i aelodau a faint o’r arian hwn y dylid 
ei fuddsoddi) 

 cydymffurfio â’n hymrwymiadau cyfreithiol a rheoleiddiol fel awdurdod gweinyddu’r 
Gronfa 

 datrys ymholiadau gan aelodau a buddiolwyr eraill ac ymateb i unrhyw anghydfodau 
gwirioneddol neu bosibl ynghylch y Gronfa 

 rheoli atebolrwydd y Gronfa, gan gynnwys mynd i mewn i drefniadau yswiriant a dewis 
buddsoddiadau’r Gronfa 

 mewn cysylltiad â gwerthiant, uno neu ad-drefnu corfforaethol neu drosglwyddiad 
busnes gan y cyflogwyr sy’n rhan o’r Gronfa a’u cwmnïau grŵp  

 
Sefydliadau y byddwn o bosibl yn rhannu eich data personol â nhw 

 
O bryd i’w gilydd byddwn yn rhannu eich data personol gydag ymgynghorwyr a darparwyr 
gwasanaeth fel y gallent ein helpu ni i gynnal ein dyletswyddau, ein hawliau a disgresiynau 
mewn perthynas â’r Gronfa.  Bydd rhai o’r sefydliadau hynny’n prosesu eich data personol ar 
ein rhan ac yn unol â’n cyfarwyddiadau. Er mwyn cyflawni ein dyletswyddau fel Awdurdod 
Gweinyddu’r Gronfa, mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich data gydag Awdurdodau Lleol 
eraill sy’n gweinyddu Cronfeydd Pensiwn ar ran Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.  
 
Bydd y sefydliadau hyn yn gyfrifol i chi’n uniongyrchol am ddefnyddio eu data personol yr 
ydym yn ei rannu â nhw.  Cyfeirir atynt fel rheoleiddwyr data ac rydym wedi’u hamlinellu nhw 
yn y tabl isod.  Byddwch yn gallu cael gwybodaeth am eu polisïau diogelu data eu hunain 
(fydd yn berthnasol i’w defnydd nhw o’ch data chi) ar eu gwefannau. Mae disgrifiad cryno gan 
ein gwasanaethau actiwari/buddion/darparwr llywodraethiant, Aon Hewitt Limited ar sut maent 
yn defnyddio eich data personol er mwyn ein cefnogi ni i redeg y Cynllun, yn Atodiad 1 yr 
hysbysiad hwn.  
 
 
Mae’r sefydliadau hyn yn cynnwys yr hyn a ganlyn sydd ynghlwm wrth y Gronfa: 
 

Proseswyr Data 

 Gweinyddwr - Cyngor Sir Caerdydd ar 
hyn o bryd 

 Cronfeydd Pensiwn Awdurdodau Lleol 
Eraill 

 Gweinyddwyr trydydd parti - JLT Limited 
ar hyn o bryd 

 Cyfrifwyr - Cyngor Sir Caerdydd ar hyn o 
bryd  

 Canolfannau canfod er mwyn sgrinio 
marwoldeb a lleoli aelodau - 
Gwasanaethau Data Atmos ar hyn o 
bryd 

 Darparwr taliadau tramor i gludo taliadau 
i aelod o’r cynllun gyda chyfrif y tu allan 
i’r DU - Equiniti Group PLC ar hyn o bryd 

Rheolwyr data 

 Ymgynghorydd allanol actiwari - Aon 
Hewitt ar hyn o bryd 

 Ymgynghorydd allanol buddion y cynllun 
- Aon Hewitt ar hyn o bryd 

 Ymgynghorydd buddsoddi - Cyngor Sir 
Caerdydd ar hyn o bryd 

 Darparwyr Cyfraniadau Gwirfoddol 
Ychwanegol - Prudential ac Equitable 
Life ar hyn o bryd 

 Ymgynghorydd cyfreithiol - mewnol ar 
hyn o bryd 

 Actiwari’r Gronfa - Aon Hewitt Limited ar 
hyn o bryd 

 Archwilydd statudol - Swyddfa Archwilio 
Cymru ar hyn o bryd 
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 Cwmnïau argraffu - Adare Limited ar hyn 
o bryd 

 Darparwr meddalwedd pensiynau - 
Aquila Heywood ar hyn o bryd 

 Darparwyr gwasanaethau TG, creu 
dogfennau a gwasanaethau dosbarthu - 
Aquila Heywood ar hyn o bryd  

 Archwilydd allanol - Swyddfa Archwilio 
Cymru ar hyn o bryd 

 Archwilydd mewnol - mewnol ar hyn o 
bryd 

 Cronfa ddata yswiriant gwladol CPLlL - 
Awdurdod Pensiynau De Swydd Efrog 

 Adran Gwaith a Phensiynau 

 Adran Actiwari'r Llywodraeth 

 Swyddfa’r Cabinet - at ddibenion y 
Fenter Twyll Genedlaethol 

 CThEM 

 Llysoedd Cymru a Lloegr - at ddibenion 
prosesu gorchmynion rhannu pensiwn 
wrth ysgaru 

 
 
Ym mhob achos, byddwn ond yn gwneud hyn i’r raddfa yr ydym yn credu fod angen y 
wybodaeth yn rhesymol at y dibenion hyn. 
 
Yn ogystal, os ydym yn cyflawni buddsoddiadau’r Gronfa neu’n ceisio rhoi buddion i aelodau’r 
Gronfa mewn ffyrdd eraill, megis drwy ddefnyddio yswiriant, bydd angen i ni rannu data 
personol gyda darparwyr buddsoddiadau, yswirwyr a gweithredwyr cynllun pensiynau eraill.  
Ym mhob achos, byddwn ond yn gwneud hyn i’r raddfa yr ydym yn credu fod angen y 
wybodaeth yn rhesymol at y dibenion hyn. 
 
O bryd i’w gilydd byddwn o bosibl yn rhoi eich data i’ch cyflogwr a’u his-gwmniau perthnasol 
(a phrynwyr posibl eu busnesau) ac ymgynghorwyr at ddibenion galluogi eich cyflogwr i ddeall 
ei atebolrwydd i’r Cynllun. Fel arfer, byddai’ch cyflogwr yn rheoli’r data personol a rennir gydag 
ef yn yr amgylchiadau hynny. Er enghraifft, os yw eich cyflogaeth yn rhan o gynnig 
gwasanaethau’n amodol ar gontract allanol, gall yr Awdurdod Gweinyddu roi gwybodaeth am 
eich buddion pensiwn i’ch cyflogwr ac i fidwyr posibl am y contract hwnnw pan fydd yn dod i 
ben neu’n cael ei adnewyddu.  
 
Os oes cais neu os ydym yn credu bod ei angen yn rhesymol, gallwn o bosibl roi eich data i 
gyrff llywodraethu a sefydliadau datrys anghydfodau a gorfodaeth y gyfraith, gan gynnwys y 
rhai a restrir uchod, y Rheoleiddiwr Pensiynau, yr Ombwdsmon Pensiynau a CThEM.  Gallent 
o bosibl ddefnyddio’r data i gyflawni eu swyddogaethau cyfreithiol. 
 
Gall y sefydliadau y cyfeirir atynt uchod ddefnyddio’r data personol i gyflawni eu 
swyddogaethau mewn perthynas â’r Gronfa ynghyd ag ar gyfer modelu ystadegol ac ariannol 
(megis cyfrifo costau buddion cyfartalog a ddisgwylir a chyfraddau marwolaeth) a dibenion 
cynllunio, gweinyddiaeth fusnes a phwrpasau rheoleiddio. Gallent hefyd basio’r data ymlaen 
at drydydd partïon eraill (er enghraifft, efallai y bydd yswirwyr yn pasio data personol ymlaen 
at gwmnïau yswiriant at ddibenion ail-yswirio), i’r graddfa y maent yn ystyried y mae angen y 
wybodaeth yn rhesymol at ddiben gwirioneddol. 
 
Mewn rhai achosion, gall y derbynwyr hyn fod y tu allan i’r DU. Golyga hyn y gall eich data 
personol gael ei drosglwyddo i du allan AEE i awdurdodaeth nad yw o bosibl yn cynnig lefel 
gyfwerth o ddiogelwch fel sy’n ofynnol mewn gwledydd AEE. Os digwydd hyn, gwnawn yn 
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siŵr bod camau diogelu priodol mewn lle i ddiogelu eich data yn unol â’r cyfreithiau perthnasol.  
Defnyddiwch y manylion cyswllt isod os hoffech gael ragor o wybodaeth am y camau diogelu 
sydd ar waith ar hyn o bryd. 
 
Nid ydym yn defnyddio eich data personol at ddibenion marchnata ac ni fyddwn yn rhannu’r 
data hwn gydag unrhyw un at ddibenion marchnata i chi neu unrhyw fuddiolwr arall. 
 
Am faint rydym yn cadw eich data personol 
 

Byddwn ond yn cadw eich data personol am 100 mlynedd o ddyddiad eich geni neu cyn hired 
ag sydd angen er mwyn cyflawni’r diben(ion) y cafodd ei gasglu ar ei gyfer ac am gyfnod yr 
ydym yn ei ystyried yn angenrheidiol i ymdrin ag unrhyw gwestiynau neu gwynion allwn ni eu 
derbyn am ein gweinyddiaeth o’r Gronfa. 
  
Oni bai ein bod ni’n dewis cadw eich data am gyfnod hirach i gydymffurfio â’n hymrwymiadau 
cyfreithiol a rheoleiddiol. Yn ymarferol, golyga hyn y gallwn gadw eich data personol cyhyd ag 
y mae gennych chi (neu fuddiolwr sy’n derbyn buddion wedi eich marwolaeth) hawl ar fuddion 
gan y Gronfa. Am yr un rheswm, mae’n bosibl bod angen cadw eich data personol os ydych 
chi wedi derbyn trosglwyddiad neu ad-daliad gan y Gronfa yn gysylltiedig â’ch hawl ar fuddion.  
Bydd angen i ni gadw data personol sydd gennym at ddibenion y Gronfa am gyfnodau hirach 
oherwydd natur hirdymor y dyletswyddau pensiwn.   
 
Eich hawliau 
 

Mae gennych hawl i gael mynediad at eich data a chael copi o’r data personol sydd gan yr 
Awdurdod Gweinyddu amdanoch a gofyn i ni gywiro’r data personol os oes camgymeriadau 
neu wybodaeth sy’n hen.  Mewn rhai amgylchiadau, cewch hefyd ofyn i’r Awdurdod 
Gweinyddu gyfyngu ar brosesu eich data personol tan wirir unrhyw gamgymeriadau, 
gwrthwynebu i ni brosesu neu drosglwyddo neu (mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn), ofyn 
i ni ddileu eich data personol.  Gallwch gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau gan 
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: www.ico.org.uk neu drwy eu llinell gymorth (0303 123 
1113). 
 
Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau hyn neu os oes gennych unrhyw ymholiadau neu 
bryderon yn gysylltiedig â phrosesu eich data personol, cysylltwch â Gweinyddwr y Gronfa fel 
y nodir isod.  Mae gennych hefyd hawl i gofrestru cwyn yn gysylltiedig â’r hysbysiad 
preifatrwydd hwn, neu gweithgareddau prosesu’r Awdurdod Gweinyddu gyda Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth a gallwch wneud hynny trwy’r wefan uchod neu eu llinell gymorth.  
 
Caiff y data personol sydd gennym amdanoch chi ei ddefnyddio i weinyddu buddion y Gronfa 
a gallwn o bryd i’w gilydd ofyn am wybodaeth bellach gennych chi at y diben hwn.  Os na 
chyflwynwch yr wybodaeth honno neu os gofynnwch i ni ddileu neu gyfyngu ar ddata personol 
sydd gennym, gallai hyn effeithio ar y buddion sy’n daladwy i chi (neu eich buddiolwyr) dan y 
Gronfa. Mewn rhai achosion, gallai olygu na all yr Awdurdod Gweinyddu dalu eich pensiwn 
neu fod yn rhaid i ni atal eich pensiwn (os telir y pensiwn eisoes). 
 
 
Diweddariadau 
 

http://www.ico.org.uk/
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Gallwn ddiweddaru’r hysbysiad hwn yn achlysurol.   Pan fyddwn yn gwneud hyn byddwn yn 
rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau a’r dyddiadau y daw'r newidiadau i rym.   
 
 
Cysylltu â ni 
 
Cysylltwch â gweinyddwr y Gronfa, Cronfa Bensiwn Caerdydd  Bro Morgannwg am ragor o 
wybodaeth. 
Ffôn: 029 2087 2334 
E-bost: pensiynau@caerdydd.gov.uk 
Neuadd y Sir Caerdydd 
Ystafell 252 
Glanfa’r Iwerydd 
Caerdydd 
CF10 4UW 
 
Swyddog Diogelu Data  
Gallwch hefyd gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data, Katie Weaver i gael rhagor o wybodaeth 
diogeludata@caerdydd.gov.uka gweld Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Caerdydd 
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymwadiad/Pages/default.aspx 
 
 

Atodiad 1 
 

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD “CYFLYM” AON HEWITT LIMITED 

Mae Aon Hewitt Limited (“Aon”) wedi cael eu penodi i ddarparu gwasanaethau ymgynghori 
a chyfrifo pensiynau fydd yn berthnasol i aelodaeth y Gronfa. Wrth wneud hyn, bydd Aon 
yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi, megis eich enw a’ch manylion cyswllt, 
gwybodaeth am eich cyfraniadau pensiwn, oed ymddeol, ac mewn rhai amgylchiadau 
gwybodaeth am eich iechyd (lle bo hyn yn effeithio ar eich oedran ymddeol) er mwyn gallu 
darparu’r gwasanaethau. Mae’r dibenion yr ydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol ar eu 
cyfer yn cynnwys rheoli’r Gronfa a’ch aelodaeth, cyllid (h.y. helpu i sicrhau bod cronfeydd 
y Gronfa yn ddigonol ar gyfer yr aelodau sy’n rhan ohoni), rheoli atebolrwydd (sef rhoi 
cyngor ar ffyrdd eraill y gellid pennu buddion, a’u tynnu, o’r Gronfa), dyletswyddau Actiwari’r 
Gronfa (sy’n cynnwys asesu unigolion sy’n aelodau o’r cynllun pensiwn ac asesu sut all 
aelodaeth effeithio’r symiau sy’n daladwy ac os ydynt yn daladwy fel bod modd rheoli’r 
Gronfa’n briodol), cydymffurfiaeth rheoleiddio, y broses a gwella gwasanaethau a 
meincnodi. 

Mae’n bosibl y byddwn yn pasio eich gwybodaeth bersonol ymlaen i drydydd partïon megis 
ymgynghorwyr ariannol a darparwyr buddion, yswirwyr, ein cysylltiadau a darparwyr 
gwasanaeth ac i gyrff rheoleiddio penodol os oes angen yn unol â’r gyfraith.  Yn dibynnu 
ar yr amgylchiadau, gallai hyn gynnwys trosglwyddo data y tu allan i’r DU a’r Ardal 
Economaidd Ewrop i wledydd sydd â chyfreithiau diogelu data llai cadarn. Bydd unrhyw 
drosglwyddiad o’r fath yn digwydd gyda diogelwch priodol.  

Mae rhagor o fanylion am ddefnydd Aon o’ch data personol yn ein Hysbysiad Preifatrwydd 
llawn.  Argymhellwn eich bod chi’n adolygu’r hysbysiad hwn sydd ar gael ar-lein yn 

mailto:pensions@cardiff.gov.uk
mailto:dataprotection@cardiff.gov.uk
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Home/New_Disclaimer/Pages/default.aspx
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Fersiwn 2: cyflwynwyd ar 15 Ionawr 2020 
     

014-3993-5556/1/EUROPE 
 

 
Hysbysiad Preifatrwydd Llawn 
Ar gyfer aelodau a buddiolwyr 

Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg 
Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 

http://www.aon.com/unitedkingdom/products-and-services/human-capital-consulting/aon-
hewitt-actuarial-services-privacy-statement.jsp, neu gallwch wneud cais am gopi drwy 
gysylltu â ni, gan gynnwys cyfeiriad at enw’r Gronfa, yn: Swyddog Diogelu Data, Aon Hewitt 
Limited (Retirement and Investment UK), PO Box 730, Redhill, RH1 9FH  

Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2018 
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