Addysg, Hamdden a Llyfrgelloedd

Polisi Diogelu Gwybodaeth i Staff Ysgolion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Polisi Diogelu Gwybodaeth

Datgelu:

Mae’r wybodaeth yn y ddogfen hon yn gyfrinachol ac at
ddefnydd staff ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
yn unig er mwyn cadarnhau’r trefniadau Diogelwch TG.
Ni chaniateir datgelu cynnwys y ddogfen hon yn rhannol neu
yn ei gyfanrwydd i unrhyw sefydliad trydydd parti.

Hawlfraint:

CBSC – Diogelwch TG 2006. Cedwir pob hawl. Ni
chaniateir atgynhyrchu unrhyw ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i
storio na’i drosglwyddo ar unrhyw ffurf heb gael caniatâd
ysgrifenedig yr Adran Diogelwch TG ymlaen llaw.
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1

DIOGELU GWYBODAETH

1.1

Cyflwyniad
Mae’r Corff Llywodraethu a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (CBSC) yn
buddsoddi’n helaeth, a bydd yn parhau i fuddsoddi, mewn Technoleg Gwybodaeth a
fydd yn cael ei defnyddio er lles yr holl staff a disgyblion. Mae angen systemau
gwybodaeth a’r data a geir ynddynt i ddiwallu anghenion gweithredol ac ariannol, ac
anghenion o ran gwybodaeth gyffredinol o ddydd i ddydd. Mae’n hollbwysig felly i
ddiogelu uniondeb a chyfrinachedd yr asedau hyn rhag unrhyw ddigwyddiadau
diogelwch posibl, gan sicrhau eu bod ar gael drwy’r amser.

Mae’r Polisi Diogelu Gwybodaeth yn berthnasol i’r holl wasanaethau technoleg
gwybodaeth a ddarperir, waeth pa gyfarpar neu gyfleuster a ddefnyddir, ac mae’n
berthnasol i: a)

Bob gweithiwr/wraig cyflogedig ac asiant;

b)

Gweithwyr cyflogedig ac asiantau unrhyw sefydliadau sy’n cefnogi neu’n
defnyddio’r gwasanaethau technoleg gwybodaeth a ddarperir, boed yn
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol;

c)

Pob achos o ddefnyddio technoleg gwybodaeth yn yr ysgol

Mae diogelu gwybodaeth yn fater difrifol gan y Corff Llywodraethu, a gallai gymryd
camau i ddisgyblu gweithwyr cyflogedig sy’n torri’r polisi hwn, dan weithdrefn
ddisgyblu gytunedig yr Ysgol.

1.2

Diffiniad
Ystyr Diogelu Gwybodaeth yw amddiffyn gwybodaeth rhag amrywiaeth eang o
fygythiadau er mwyn sicrhau parhad busnes, lleihau risgiau busnes, a gwneud y gorau
o fuddsoddiadau a chyfleoedd busnes.
Rhaid i ni ddiogelu cyfrinachedd ac uniondeb asedau gwybodaeth yr ysgol, a sicrhau
eu bod ar gael bob amser.
Er mwyn diogelu cyfrinachedd ein hasedau gwybodaeth rhaid i ni sicrhau mai
defnyddwyr awdurdodedig yn unig sy’n cael gafael ar ein gwybodaeth.
Er mwyn amddiffyn uniondeb ein hasedau gwybodaeth rhaid i ni ddiogelu cywirdeb a
chyfanrwydd ein gwybodaeth a’n dulliau prosesu.
Er mwyn sicrhau bod ein hasedau gwybodaeth ar gael bob amser rhaid i ni sicrhau
bod ein defnyddwyr yn gallu cael gafael ar wybodaeth a’i hasedau cysylltiedig yn
unol â lefelau gwasanaethau a gytunwyd.
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1.3

Amcanion a chwmpas
Mae yna dri phrif amcan i’r polisi hwn, a nodir isod: -

1. Sicrhau bod asedau gwybodaeth yr ysgol/cyngor ar gael bob amser, a bod eu
cyfrinachedd a’u huniondeb yn cael eu diogelu yn ddigonol rhag pob bygythiad,
boed yn fewnol neu allanol, yn fwriadol neu ddamweiniol;
2. Sicrhau bod y staff yn ymwybodol o’r holl bolisïau a deddfwriaethau diogelwch
cyfredol a pherthnasol, ac yn cydymffurfio’n llawn â hwy;
3. Creu a chynnal, ym mhob adran, ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelu
gwybodaeth o ddydd i ddydd, a sicrhau bod yr holl staff yn deall eu
cyfrifoldebau eu hunain o safbwynt diogelu gwybodaeth.
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2

DATGANIAD POLISI DIOGELWCH

2.1

Datganiad Polisi Diogelwch
Amcan
Yr amcan wrth ddiogelu gwybodaeth yw amddiffyn cyfrinachedd ac uniondeb asedau
gwybodaeth y sefydliad, a sicrhau eu bod ar gael bob amser.
Polisi
 Mae’r Corff Llywodraethu wedi cymeradwyo’r Datganiad Polisi Diogelwch.
 Diben y Datganiad Polisi Diogelwch yw amddiffyn asedau gwybodaeth y
sefydliad rhag pob bygythiad, boed yn fewnol neu allanol, yn fwriadol neu
ddamweiniol.
 Polisi’r sefydliad yw sicrhau:
Bod gwybodaeth yn cael ei diogelu rhag mynediad heb awdurdod;
Cyfrinachedd y wybodaeth;
Uniondeb y wybodaeth;
Y bodlonir gofynion rheoleiddiol a deddfwriaethol;
Y caiff cynlluniau parhad busnes eu paratoi, eu cynnal a’u profi;
Bod hyfforddiant diogelu gwybodaeth ar gael i’r holl staff sy’n defnyddio
gwasanaethau TG;
Bod pob achos o dorri trefniadau diogelu gwybodaeth, boed yn achos
gwirioneddol neu’n achos dan amheuaeth, yn cael ei adrodd i
Swyddogion Diogelu Gwybodaeth y Cyngor a chael ei ymchwilio
ganddynt.
 Bydd y gofynion busnes ar gyfer sicrhau bod y wybodaeth a’r systemau
gwybodaeth ar gael bob amser yn cael eu bodloni.
 Mae’n ddyletswydd ar yr holl staff i gydymffurfio â’r Polisi Diogelu
Gwybodaeth.
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POLISÏAU, DEDDFWRIAETH, HYFFORDDIANT AC YMWYBYDDIAETH,
PARHAD BUSNES, TORRI’R POLISÏAU.

3.1

Polisïau
3.1.1

E-bost

POLISI DEFNYDDIO E-BOST
Diben y polisi hwn yw sicrhau bod systemau e-bost ysgolion a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu
defnyddio’n briodol, a bod defnyddwyr yn ymwybodol o’r hyn y mae’r Corff Llywodraethu’n ei ystyried yn
ddefnydd derbyniol ac annerbyniol o’i system e-bost. Mae’r Corff Llywodraethu yn cadw’r hawl i addasu’r
polisi hwn yn ôl ei ddisgresiwn. Os gwneir addasiad, bydd defnyddwyr yn cael gwybod mewn modd addas.
Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob gweithiwr cyflogedig ac asiant sydd wedi’i leoli mewn ysgol.
RISGIAU CYFREITHIOL
Mae e-bost yn ddull cyfathrebu busnes a rhaid i ddefnyddwyr ei ddefnyddio mewn modd cyfrifol, effeithiol
a chyfreithlon. Er ei bod hi’n debyg bod naws negeseuon e-bost yn llai ffurfiol na dulliau eraill o gyfathrebu
ysgrifenedig, mae’r un cyfreithiau’n berthnasol yma. Mae’n bwysig felly bod defnyddwyr yn ymwybodol o
risgiau cyfreithiol negeseuon e-bost:
Os ydych yn anfon negeseuon e-bost sy’n cynnwys unrhyw sylwadau enllibus, difenwol, sarhaus,
hiliol neu anllad, gallwch chi, CBSC a’r Ysgol fod yn atebol am hynny.
Os ydych yn anfon ymlaen negeseuon e-bost sy’n cynnwys unrhyw sylwadau enllibus, difenwol,
sarhaus, hiliol neu anllad, gallwch chi, CBSC a’r Ysgol fod yn atebol am hynny.
Os ydych chi’n anfon ymlaen yn anghyfreithlon wybodaeth gyfrinachol, gallwch chi, CBSC a’r
Ysgol fod yn atebol am hynny.
Os ydych chi’n anfon ymlaen neu’n copïo negeseuon yn anghyfreithlon heb ganiatâd, gallwch chi,
CBSC a’r Ysgol fod yn atebol am dorri hawlfraint.
Os ydych yn anfon atodiad sy’n cynnwys firws, gallwch chi, CBSC a’r Ysgol fod yn atebol am
hynny.
Er mwyn lleihau’r risgiau cyfreithiol i chi a’r sefydliad, gwaherddir:
Anfon neu anfon ymlaen negeseuon e-bost sy’n cynnwys sylwadau enllibus, difenwol, sarhaus,
hiliol, neu anllad. Os ydych yn derbyn neges o’r fath, rhaid rhoi gwybod i’ch goruchwyliwr/wraig
ar unwaith
Ffugio neu geisio ffugio negeseuon e-bost.
Cuddio neu geisio cuddio pwy rydych chi wrth anfon e-bost.
Anfon negeseuon e-bost o gyfrif e-bost personol unigolyn arall.
Edrych ar eich cyfrif e-bost unrhyw le heblaw ar gyfrifiadur ysgol CBSC neu ar gyfrifiadur personol
gartref; byth o gyfrifiadur mynediad cyhoeddus a geir mewn seibergaffi neu lyfrgell, er enghraifft.
Nid oes rhaid cael caniatâd anfonwr allanol i anfon e-bost yr unigolyn hwnnw ymlaen, ond dylid ystyried yn
ofalus, cyn gwneud hynny, a yw’n cynnwys rhywbeth a oedd â hawlfraint neu sy’n destun y ddeddf diogelu
data (data personol)
ARFERION GORAU
Mae CBSC o’r farn bod e-bost yn ddull cyfathrebu pwysig ac yn cydnabod bod negeseuon â chynnwys
priodol ac ymatebion prydlon yn ffordd bwysig o gyfleu delwedd broffesiynol ac o ddarparu gwasanaeth da
i gwsmeriaid. Dylai defnyddwyr ddrafftio negeseuon e-bost gyda’r un gofal ag y byddent wrth gyfathrebu
mewn unrhyw fodd arall. Mae’r Corff Llywodraethu felly am i ddefnyddwyr gydymffurfio, lle bo’n bosibl, â’r
canllawiau canlynol:
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Ysgrifennu negeseuon e-bost:
o
Ysgrifennwch negeseuon â strwythur da a defnyddiwch destunau byr, disgrifiadol.
o
Mae arddull neges e-bost yn anffurfiol. Golyga hyn y gall y brawddegau fod yn fyr a
chryno. Gallwch ddechrau’ch e-bost gan ddweud ‘Shwmae’, neu ‘Annwyl’, ac enw’r
unigolyn. Gellid gorffen negeseuon gyda ‘Cofion’. Serch hynny, ni chaniateir defnyddio
byrfoddau’r Rhyngrwyd a chymeriadau fel ‘smileys’.
o
Rhaid i lofnodion e-bost allanol gynnwys eich enw, teitl eich swydd a’r adran/ysgol.
Dylid cynnwys ymwadiad o dan y llofnod (gweler Ymwadiad)
o
Dylai defnyddwyr wirio’r sillafu ym mhob e-bost cyn ei anfon.
o
Peidiwch ag anfon atodiadau diangen.
o
Peidiwch ag ysgrifennu mewn llythrennau bras.
o
Os ydych yn disgwyl i’r derbynnydd weithredu o ganlyniad i’r e-bost rhaid sicrhau eu bod
yn cael eu cynnwys yn y bocs ‘To’, nid yn y bocs ‘CC’ na ‘BCC’.
o
Os ydych yn anfon negeseuon e-bost ymlaen, nodwch yn glir beth rydych chi’n ddisgwyl
i’r derbynnydd ei wneud.
o
Yr unig negeseuon e-bost y dylid eu hanfon ymlaen yw rhai y gellid rhoi’u cynnwys ar
hysbysfwrdd cyhoeddus. Os nad yw’r cynnwys yn briodol i gael ei arddangos yn
gyhoeddus, ystyriwch aralleirio’r e-bost, neu defnyddiwch ddull cyfathrebu arall.
o
Ni ddylid nodi bod e-bost yn bwysig oni bai ei fod yn bwysig mewn gwirionedd.
Grwpiau newyddion:
o
Rhaid i ddefnyddwyr ofyn am ganiatâd eu goruchwyliwr/wraig cyn tanysgrifio i
gylchlythyr neu grŵp newyddion.
Cynnal a chadw:
o
Dylid dileu unrhyw negeseuon e-bost nad oes angen cael copi ohonynt, a dylid gosod y
cleient e-bost fel bod eich ffolder o eitemau sydd wedi’u dileu yn cael ei gwacáu wrth
gau’r cyfrif e-bost.
DEFNYDD PERSONOL
Mae defnyddio system e-bost CBSC ar gyfer unrhyw beth heblaw dibenion busnes dilys yn gwbl
waharddedig. Er enghraifft, gwaherddir anfon negeseuon personol, cadwynlyrthyron, post sothach, jôcs ac
e-bost gweithredadwy. Mae pob e-bost sy’n cael ei anfon trwy system e-bost y Cyngor yn eiddo i CBSC.
Mae’r Cyngor a’r Undebau Llafur wedi cytuno y gall unigolion ddefnyddio’r system e-bost i gyfathrebu
gyda’i undeb llafur, neu’r gwrthwyneb, ynglŷn â materion sy’n gysylltiedig â chyflogaeth yr unigolyn
hwnnw gyda’r Awdurdod. Ni chaiff hyn ei ystyried yn ddefnydd personol.
GWYBODAETH GYFRINACHOL
Dylid cofio’r goblygiadau diogelwch wrth anfon gwybodaeth gyfrinachol trwy’r system e-bost.
CYFRINEIRIAU
Ni ddylai defnyddwyr ddisgwyl bod defnyddio cyfrineiriau i fynd i mewn i systemau cyfrifiadurol neu i
ffeiliau diogel penodol yn golygu bod mynediad preifat ganddynt i’r system neu’r ddogfen honno. Rhaid
rhoi gwybod i’r Cyngor beth yw’r cyfrineiriau os bydd yn gwneud cais.
AMGRYPTIO
Ni all defnyddwyr amgryptio negeseuon e-bost heb gael caniatâd ysgrifenedig eu goruchwyliwr/wraig
ymlaen llaw. Os caniateir hyn, rhaid i’r cyngor gael gwybod yr allwedd(au) amgryptio.

CYFRIFON E-BOST
Mae pob cyfrif e-bost sy’n cael ei gynnal yn ein systemau e-bost yn eiddo i CBSC. Ni ddylid rhoi cyfrineiriau
rhwydwaith i bobl eraill a dylid newid y rhain yn rheolaidd.
MONITRO’R SYSTEM
Mae hawl gyfreithiol gan y Cyngor i fonitro defnydd y system e-bost er mwyn sicrhau bod y system yn cael
ei defnyddio mewn ffordd briodol a chyfreithlon. Bydd gwaith monitro o’r fath yn digwydd yn unol â’r Cod
Diogelu Data, Rhan 3, Monitro yn y Gweithle. Bydd monitro o’r fath yn cael ei gyfyngu i’r
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cyfeiriad/pennawd yn bennaf oni bai bod rheswm dilys a diffiniedig dros archwilio’r cynnwys.

Mae defnyddwyr yn ildio yn ffurfiol unrhyw hawl i breifatrwydd wrth greu, storio, anfon neu dderbyn
unrhyw beth o fewn system gyfrifiadurol y Cyngor ac yn derbyn y bydd monitro yn digwydd fel y disgrifir
uchod. Oes ceir tystiolaeth nad yw’r defnyddwyr yn cydymffurfio â’r canllawiau a nodir yn y polisi hwn,
mae CBSC yn cadw’r hawl i gymryd camau i ddisgyblu’r unigolion hynny.

3.1.2

Y Rhyngrwyd

POLISI DEFNYDDIO’R RHYNGRWYD
Diben y polisi hwn yw sicrhau bod cyfleusterau Rhyngrwyd ysgolion a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
yn cael eu defnyddio’n briodol, a bod defnyddwyr yn ymwybodol o’r hyn y mae’r Corff Llywodraethu’n ei
ystyried yn ddefnydd derbyniol ac annerbyniol o’r Rhyngrwyd. Mae’r Corff Llywodraethu yn cadw’r hawl i
addasu’r polisi hwn yn ôl ei ddisgresiwn, ar ôl ymgynghori â’r cymdeithasau staff perthnasol. Os gwneir
addasiad, bydd defnyddwyr yn cael gwybod mewn modd addas. Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob
gweithiwr cyflogedig ac asiant sydd wedi’i leoli mewn ysgol.
RISGIAU CYFREITHIOL
Mae cyfleusterau e-bost yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr gael gafael ar amrywiaeth eang o wybodaeth, gan
gynnwys data personol sy’n cysylltu niferoedd mawr o gyfrifiaduron ac unigolion eraill â’i gilydd ym mhob
cwr o’r byd. O ystyried mai ychydig o reolaeth sydd ar yr amgylchedd hwn, mae’n arbennig o bwysig bod
defnyddwyr yn ymwybodol o’r gofynion cyfreithiol ac yn cydymffurfio â’r rhain:
Os ydych yn edrych ar, yn creu, yn cael gafael ar, yn lawrlwytho neu’n cyhoeddi deunydd sy’n
bornograffig, enllibus, difenwol, sarhaus, hiliol, neu anllad, gallwch chi, yr ysgol a Chyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili fod yn atebol am hynny.
Os ydych yn edrych ar, yn creu, yn cael gafael ar, yn lawrlwytho neu’n cyhoeddi gwybodaeth
gyfrinachol neu bersonol yn anghyfreithlon gallwch chi, yr ysgol a Chyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili fod yn atebol am hynny.
Os ydych yn edrych ar, yn creu, yn cael gafael ar, yn lawrlwytho neu’n cyhoeddi deunydd â
hawlfraint yn anghyfreithlon neu heb ganiatâd, gallwch chi, yr ysgol a Chyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili fod yn atebol am drosedd hawlfraint.
Yn ogystal â hyn mae sawl Deddf yn berthnasol i ddefnyddio’r Rhyngrwyd:
Deddf Diogelu Data, 1998
Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron, 1990
Deddf Hawlfreintiau, Dyluniadau a Phatentau, 1988
Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio, 2000
Deddf Cyfathrebu Electronig, 2000
Deddf Rhyddid Gwybodaeth, 2000
Monitro yn y Gweithle - Côd Ymarfer, 2003
DEFNYDD DERBYNIOL
Y prif reswm pam bod y defnyddiwr yn cael mynediad i gyfleusterau Rhyngrwyd yw er mwyn iddo ef neu hi
allu gwneud ei waith i’r ysgol yn fwy effeithlon ac effeithiol.
Rhaid defnyddio cyfleusterau Rhyngrwyd Ysgolion a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili at ddibenion
busnes dilys yn unig. Gwaherddir defnydd personol.
Mae’r Cyngor a’r Undebau Llafur wedi cytuno y gall unigolion ddefnyddio’r system Rhyngrwyd i gyfathrebu
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â’i undeb llafur, neu’r gwrthwyneb, ynglŷn â materion sy’n gysylltiedig â chyflogaeth yr unigolyn hwnnw
gyda’r Awdurdod. Ni chaiff hyn ei ystyried yn ddefnydd personol.
DEFNYDD ANNERBYNIOL
Ni chaniateir i’r cyfleusterau Rhyngrwyd gael eu defnyddio i edrych ar, creu, cael gafael ar, lawrlwytho neu
gyhoeddi deunydd:
Pornograffig neu anaddas i blant
Hiliol, sarhaus neu ddifrïol
Anllad
Deunydd sy’n bwlio
Treisgar
Twyllodrus
Yn debygol o aflonyddu ar bobl eraill
Cyfrinachol
Yn niweidiol i bennaf les y sefydliad
Nad yw’n berthnasol i fusnes y sefydliad
Yn debygol o gythruddo neu wastraffu amser pobl eraill
Yn debygol o dorri hawlfraint
Mae’n annerbyniol defnyddio cyfleusterau’r Rhyngrwyd ar gyfer:
Hapchwarae
Siopa (yn cynnwys arwerthiannau ar-lein, gwyliau, ceir ac ati)
Chwarae gemau
Negeseua Sydyn (e.e. Microsoft Messenger)
Defnyddio cymwysiadau cymar-i-gymar (P2P) (e.e. Napster neu Kazaa)
Edrych ar we-bost personol (e.e. Hotmail, Yahoo, Wanadoo)
Cyhoeddi neu greu gwefannau neu dudalennau gwe personol
Mynd i ystafelloedd sgwrsio
Mynd i wefannau grwpiau newyddion nad ydynt ar y rhestr gymeradwy
Ni chaniateir cyfleusterau Rhyngrwyd i lawrlwytho’r canlynol:
Meddalwedd *
Cerddoriaeth, fideos, ac ati*
Gemau*
*
Os oes angen, gellir lawrlwytho meddalwedd sy’n gysylltiedig â busnes cyn belled â’i bod o ffynhonnell
ddilys a diogel a bod aelod o’r staff Gwasanaethau TG neu’r adran Cymorth TG berthnasol yn lawrlwytho’r
feddalwedd honno. Rhaid chwilio am firysau yn y feddalwedd cyn ei gosod ar y cyfrifiadur.
Rhaid rhoi gwybod i’r Pennaeth/Desg Gymorth TG os edrychir yn ddamweiniol ar gynnwys amhriodol.
DIOGELWCH
Er mwyn mynd i’r afael â’r risgiau diogelwch a geir wrth ddefnyddio’r Rhyngrwyd mae’r Cyngor a’r ysgol
wedi sefydlu nifer o reolaethau diogelwch (cymwysiadau gwrth-firws, muriau gwarchod, a meddalwedd
hidlo’r we) er mwyn diogelu’u rhwydwaith a’u systemau gwybodaeth.
Gwaherddir y canlynol:
Trechu, neu geisio trechu’r rheolaethau diogelwch hyn neu unrhyw reolaethau cyfredol eraill.
Cael neu geisio cael mynediad heb awdurdod i wybodaeth (e.e. cyflwyno cofnodwyr bysellau
(keyloggers), ysbïwedd neu feddalwedd faleisus (malware)).
Ceisio profi neu ganfod gwendidau’r isadeiledd diogelwch (e.e. profi muriau gwarchod, datrys
cyfrineiriau).
Ceisio aflonyddu neu aflonyddu’n fwriadol ar weithrediadau arferol y Rhyngrwyd neu
wasanaethau cysylltiedig (e.e. trwy lawrlwytho meddalwedd anghyfreithlon neu gyflwyno
firysau).
MONITRO SYSTEMAU
Mae hawl gyfreithiol gan y Cyngor a’r Corff Llywodraethu fonitro sut y mae’r systemau Rhyngrwyd yn cael
eu defnyddio er mwyn sicrhau bod y system yn cael ei defnyddio mewn ffordd briodol a chyfreithlon. Bydd
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gwaith monitro o’r fath yn digwydd yn unol â’r Cod Diogelu Data, Rhan 3, Monitro yn y Gweithle.
Mae defnyddwyr yn ildio yn ffurfiol unrhyw hawl i breifatrwydd wrth greu, storio, anfon neu dderbyn
unrhyw beth o fewn system gyfrifiadurol yr Ysgol a’r Cyngor ac yn derbyn y bydd monitro yn digwydd fel y
disgrifir uchod. Oes ceir tystiolaeth nad yw’r defnyddwyr yn cydymffurfio â’r canllawiau a nodir yn y polisi
hwn, mae’r Corff Llywodraethu a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cadw’r hawl i gymryd camau i
ddisgyblu’r unigolion hynny.
Mae’r Cyngor a’r ysgol (dilëer os nad yw’n berthnasol i’r ysgol) yn defnyddio meddalwedd hidlo’r we i reoli
mynediad i wefannau a thudalennau gwe ac i fonitro gweithredoedd y defnyddwyr. Bydd y feddalwedd yn
rhwystro defnyddwyr rhag gweld gwefannau neu dudalennau gwe neu gynnwys sy’n amhriodol neu’n
amherthnasol i fusnes y Cyngor.
RHESTRAU TERMAU:
Mur gwarchod
Gwe-bost
Firws
Cofnodwr bysellau
Ysbïwedd
Meddalwedd faleisus
(malware)
Cymar i gymar (Peer to
Peer - P2P)

Negeseua sydyn
Ystafell Sgwrsio

System i rwystro mynediad heb awdurdod i rwydwaith preifat neu o
rwydwaith o’r fath.
Cyfrif E-bost y gellir ei ddefnyddio unrhyw le yn y byd dros y Rhyngrwyd.
Rhaglen neu god sy’n cael ei lwytho i’ch cyfrifiadur heb i chi wybod ac
sy’n rhedeg heb i chi ddymuno hynny.
Meddalwedd sy’n gallu cofnodi pob trawiad ar y bysellfwrdd.
Meddalwedd sy’n casglu gwybodaeth am ddefnyddwyr trwy gysylltiad
Rhyngrwyd heb iddynt wybod.
Meddalwedd sydd wedi’i chreu’n arbennig i achosi difrod neu darfu ar
system, fel firws.
Math o rwydwaith Rhyngrwyd sy’n galluogi grŵp o ddefnyddwyr
cyfrifiaduron sydd â’r un rhaglen rwydwaith i gysylltu â’i gilydd a chael
mynediad uniongyrchol i ffeiliau o’u gyriannau caled neu eu gweinyddwyr
ei gilydd.
Gwasanaeth cyfathrebu sy’n eich galluogi i greu math o ystafell sgwrsio
breifat gydag unigolion eraill er mwyn cyfathrebu’n fyw ar y Rhyngrwyd.
Rhith-ystafell lle y mae sesiynau sgwrsio’n cael eu cynnal.

CWESTIYNAU
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y Polisi Rhyngrwyd, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth
TG.

3.2 Deddfwriaeth
Rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’r Corff Llywodraethu gydymffurfio â
holl ddeddfwriaethau’r DU sy’n effeithio ar dechnoleg gwybodaeth. Rhaid i bob
gweithiwr cyflogedig ac asiant gydymffurfio â darpariaethau’r Deddfau a restrir isod
yn ogystal â deddfwriaeth a all gael ei phasio yn y dyfodol: a)
b)
c)
d)
e)
f)

Deddf Diogelu Data, 1998;
Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron, 1990;
Deddf Hawlfreintiau, Dyluniadau a Phatentau, 1988;
Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio, 2000;
Deddf Cyfathrebu Electronig, 2000;
Deddf Rhyddid Gwybodaeth, 2000.
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Gall pob gweithiwr cyflogedig ac asiant wneud cais am wybodaeth a chyfarwyddyd
ynglŷn â’r Deddfau uchod.

3.3 Torri’r polisïau
Rhaid rhoi gwybod i’r Corff Llywodraethu neu’r adran TG Addysg am bob achos o
dorri unrhyw weithdrefn diogelwch o fewn y Polisi Diogelu Gwybodaeth. Gall
achosion o’r fath gynnwys unrhyw weithred sy’n: a)

Gwneud Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili neu’r Ysgol yn agored i
golled ariannol gwirioneddol neu bosibl trwy beryglu’r trefniadau
diogelu technoleg gwybodaeth;

b)

Ymwneud â datgelu gwybodaeth gyfrinachol neu ddefnyddio data
personol a/neu gorfforaethol heb ganiatâd;

c)

Ymwneud â defnyddio data at ddibenion anghyfreithlon, a all
gynnwys torri’r gyfraith, rheoliad, neu ofynion adrodd unrhyw gorff
gorfodi’r gyfraith neu gorff llywodraethu,

ond nid ydynt yn gyfyngedig i’r rhain
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4

CYFRIFOLDEBAU DIOGELWCH A DIGWYDDIADAU DIOGELWCH

4.1

Cyfrifoldebau Diogelwch
Mae diogelu gwybodaeth yn gyfrifoldeb i’r Corff Llywodraethu a holl aelodau’r staff,
ac asiantau.
Bydd y Polisi Diogelu Gwybodaeth yn berthnasol i’r holl staff ac asiantau sy’n
defnyddio’r cyfleusterau cyfrifiadurol, p’un a ydynt yn gwmnïau gwe-letya,
gweinyddwyr, yn ddefnyddwyr rhwydweithiau neu gyfrifiaduron personol neu’n
ddefnyddwyr symudol.
Mae uwch reolwyr a rheolwyr llinell yn gyfrifol am sicrhau y cedwir at y Polisi
Diogelu Gwybodaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y Polisi,
cysylltwch â’r Corff Llywodraethu neu’r Ddesg Gymorth TG.

4.2

Digwyddiadau Diogelwch
Mae’n ddyletswydd ar bob aelod o’r staff i roi gwybod i’r Pennaeth Gwasanaethau
a’r Swyddogion TG os ydynt yn amau bod rheolau diogelwch gwybodaeth wedi’u
torri.
Dyma rai enghreifftiau o ddigwyddiadau diogelu gwybodaeth:
a)

Colli gwasanaeth, cyfarpar neu gyfleusterau;

b)

Y system yn camweithio neu’n gorlwytho;

c)

Gwallau dynol;

d)

Methu â chydymffurfio â pholisïau, canllawiau, rheolau;

e)

Torri trefniadau diogelwch corfforol;

f)

Newidiadau i’r system nad oes modd eu rheoli;

g)

Meddalwedd neu galedwedd yn camweithio;

h)

Torri rheolau o ran mynediad.
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5

RHEOLAU DIOGELWCH

5.1 Rheolau Diogelwch
5.1.1

Cyfarpar Cyfrifiadurol
Mae’r Corff Llywodraethu yn gyfrifol am reoli a chynnal a chadw holl
gyfarpar cyfrifiadurol yr ysgol.
Ni chaniateir cysylltu cyfarpar â’r rhwydwaith neu’i gysylltu ag unrhyw
gyfarpar sydd wedi’i gysylltu â’r rhwydwaith heb awdurdod y Pennaeth neu’r
Corff Llywodraethu.
Noder: Bwriad y rheolau hyn yw diogelu rhwydwaith yr ysgol rhag dwyn data a chyflwyno firysau
(mae sefydlu mesurau rhesymol i rwystro data rhag cael ei ddwyn yn ofyniad o dan y Ddeddf Diogelu
Data) Os oes angen cyfarwyddyd pellach arnoch ynglŷn a’r mater hwn, cysylltwch â’r Ddesg
Gymorth TG.

Gwaherddir gosod, datgysylltu neu symud unrhyw gyfarpar cyfrifiadurol.
Gwaherddir tynnu sticeri asedau gwybodaeth.
Ni chaniateir gosod, tynnu neu addasu unrhyw feddalwedd ar gyfrifiaduron
bwrdd gwaith, gweinyddwyr na chyfrifiaduron symudol heb awdurdod y
Pennaeth/Corff Llywodraethu.
Ni chaniateir defnyddio cyfarpar cyfrifiadurol ar gyfer unrhyw waith
personol neu breifat.
Rhaid peidio â gadael cyfrifiaduron heb neb i gadw golwg arnynt. Dylid
allgofnodi o’ch cyfrifiadur wrth adael eich desg, a diffodd y cyfrifiadur ar ôl
gorffen gwaith.
5.1.2

Mynediad i’r Rhwydwaith
Gweithwyr cyflogedig ac asiantau awdurdodedig yn unig sy’n cael defnyddio
rhwydwaith data preifat yr Ysgol.
Rhaid peidio â chaniatáu i staff (asiantau) o sefydliadau neu gwmnïau allanol
ddefnyddio unrhyw system gyfrifiadurol heb ganiatâd y Pennaeth/Corff
Llywodraethu. Wrth ganiatáu i drydydd parti gael mynediad i rwydweithiau
data, rhaid i ysgolion ystyried pob risg yn ofalus. Mae’n ofyniad dan y
Ddeddf Diogelu Data i amddiffyn yr holl ddata personol yn ddigonol. Anogir
ysgolion i geisio cyngor ar y mater drwy gysylltu â’r Ddesg Gymorth TG cyn
caniatáu i drydydd parti ddefnyddio systemau cyfrifiadurol.

5.1.3

Dyfeisiau Storio Data - Defnydd
Rhaid i wybodaeth sy’n cael ei chadw ar unrhyw ddyfeisiau storio beidio â
thorri’r Ddeddf Diogelu Data 1998, a rhaid sicrhau nad yw gwybodaeth
gyfrinachol ar gael i bobl gael mynediad iddi heb awdurdod.
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Rhaid peidio â chadw’r canlynol ar unrhyw yriannau rhwydwaith:
Gwybodaeth nad yw’n gysylltiedig â busnes yr ysgol
Deunydd pornograffig, sarhaus, difrïol neu wahaniaethol.
Meddalwedd heb awdurdod neu anghyfreithlon.
Delweddau nad ydynt yn rhai busnes neu ffeiliau/rhaglenni
gweithredadwy.
Gemau neu gymwysiadau nad ydynt yn rhai busnes.

5.1.4

Cyfrineiriau
Rhaid peidio â datgelu cyfrineiriau i neb, na’u hysgrifennu na’u dangos
mewn unrhyw fodd a fydd yn rhoi cyfle i staff heb awdurdod neu aelodau’r
cyhoedd ddod i’w gwybod.
Mae defnyddio manylion mewngofnodi a chyfrinair unigolion eraill yn gwbl
waharddedig. Crëwyd y wybodaeth mewngofnodi ar gyfer y defnyddiwr
penodol hwnnw yn unig ac ni ddylid ei rhannu â defnyddwyr eraill. Bydd
gweithwyr cyflogedig yn atebol os bydd unrhyw un yn camddefnyddio
cyfrifiadur trwy ddefnyddio eu manylion mewngofnodi a’u cyfrinair hwy.
Dylai cyfrineiriau fod yn alffaniwmerig h.y. cymysgedd o lythrennau a
rhifau. Rhaid bod ganddynt isafswm o 6 nod ac uchafswm o 10 nod, a rhaid
iddynt ddechrau gyda llythyren.

5.1.5

Gwybodaeth
Mae’r wybodaeth sydd ar gyfrifiaduron technoleg gwybodaeth Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili neu’r ysgolion, yn ogystal ag unrhyw allbwn a
geir o’r rhain, er enghraifft llythyron/tabliadau wedi’u hargraffu yn eiddo i
Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili neu’r ysgol, ac mae Deddf Diogelu Data,
1988 yn berthnasol i’r wybodaeth hon.
Mae Deddf Diogelu Data 1988 yn mynnu bod pob achos o brosesu data
cyfrifiadurol sy’n ymwneud ag unigolion byw, h.y. data personol, yn cael ei
gofrestru gyda Chofrestrydd a benodir gan y Goron. Mae’r wybodaeth y mae
angen ei chofrestru’n cynnwys manylion am y math o ddata, y rheswm dros
gadw’r data, a ffynonellau a datgeliad y data. Os nad yw’r Cyngor, yr Ysgol
a’u gweithwyr cyflogedig yn cydymffurfio â darpariaethau’r Ddeddf, gallant
gael eu heffeithio gan sawl trosedd amrywiol.
Dyma ddarpariaethau cyffredinol y Ddeddf:rhaid cofrestru pob achos o brosesu data cyfrifiadurol
personol;
rhaid prosesu data personol yn y modd a nodir wrth
gofrestru yn unig;
rhaid peidio â datgelu data personol cyfrifiadurol i unigolyn
heb ei awdurdodi;
pan wneir cais, ac am ffi pan fo hynny’n briodol, mae hawl
gan unigolion i gael copi ysgrifenedig o’r data yn y system;
dylid gwneud cais i’r Pennaeth neu’r Corff Llywodraethu
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rhaid sefydlu mesurau diogelwch addas i ddiogelu data
personol cyfrifiadurol.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ddarpariaethau’r Ddeddf Diogelu
Data cysylltwch â’r Pennaeth neu’r Corff Llywodraethu
Y Pennaeth/Corff Llywodraethu sy’n gyfrifol am brosesu’r data mewn ffordd gyfreithlon o dan y
Ddeddf Diogelu Data a gelwir y rhain yn Rheolwyr Data o dan y gyfraith hon. Ceir rhagor o
wybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data a’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ar wefan y Comisiynydd
Gwybodaeth: http://www.ico.gov.uk/

5.1.6

Amddiffyn rhag Firysau
Mae meddalwedd canfod firysau yn diogelu holl gyfrifiaduron Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili. Rhaid i’r feddalwedd hon fod ar waith bob adeg a
rhaid iddo byth gael ei analluogi gan y defnyddwyr. Dylid rhoi gwybod ar
unwaith i’r ddesg gymorth TG am unrhyw firysau syn cael eu canfod.

Rhaid chwilio am firysau ym mhob meddalwedd (waeth pa gyfrwng) cyn ei
chopïo i unrhyw gyfrifiadur personol, gweinyddwr neu liniadur Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili.
5.1.7

Hawlfraint Meddalwedd
Mae copïo rhaglenni meddalwedd perchnogol neu’r dogfennau hawlfraint
sy’n gysylltiedig â’r rhain yn waharddedig ac yn drosedd a all arwain at
atebolrwydd troseddol personol a’r posibiliad o orfod talu dirwy neu gyfnod
yn y carchar.
Mae llwytho rhaglenni meddalwedd perchnogol y mae angen trwydded
amdanynt ond nad oes un gan y sefydliad yn waharddedig.
Ceir rhagor o wybodaeth am gyfreithiau Hawlfraint ar wefan y Swyddfa Eiddo Deallusol:
http://www.ipo.gov.uk

5.1.8

Camddefnyddio Cyfrifiaduron
Dylai pob gweithiwr cyflogedig fod yn ymwybodol o’i hawliau mynediad ar
gyfer yr holl galedwedd, meddalwedd neu ddata, ac ni ddylent arbrofi neu
geisio cael mynediad i galedwedd, meddalwedd neu ddata nad oes hawl
ganddynt eu defnyddio neu nad oes angen iddynt eu defnyddio er mwyn
gwneud eu gwaith.
Ystyrir y canlynol yn enghreifftiau o gamddefnyddio asedau gwybodaeth y
sefydliad.
Gweithgareddau twyllodrus megis: newid y mewnbwn mewn ffordd heb ei awdurdodi;
dinistrio, atal neu gam-feddiannu allbwn y cyfrifiadur;
newid data cyfrifiadurol;
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newid neu gamddefnyddio rhaglenni.
Dosbarthu rhaglen gan fwriadu llygru proses gyfrifiadurol.
Dwyn data, meddalwedd neu galedwedd, gan gynnwys torri hawlfraint.
Defnyddio copïau anghyfreithlon o feddalwedd, a all hefyd dorri cyfraith
Hawlfraint.
Defnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili heb
awdurdod er lles neu fudd personol.
Datgelu heb awdurdod unrhyw wybodaeth o fewnbwn neu allbwn
cyfrifiadurol i bersonél heb eu hawdurdodi.
Cael mynediad heb ei awdurdodi yn fwriadol i system gyfrifiadurol, fel arfer
trwy ddefnyddio cyfleusterau cyfathrebu.
Ymyrryd ar brosesau’r cyfrifiadur trwy achosi difrod bwriadol i’r cylch
prosesu neu’r cyfarpar.
Gosod deunydd pornograffig neu ddeunydd sarhaus amhriodol arall ar y
rhwydwaith corfforaethol.
Ceir rhagor o wybodaeth am gyfreithiau Camddefnyddio Cyfrifiaduron ar wefan Swyddfa Gwybodaeth
y Sector Cyhoeddus: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/Ukpga_19900018_en_1.htm

5.1.9

Cael Gafael ar Gyfarpar Technoleg Gwybodaeth a Chael Gwared
arno
Wrth gaffael cyfarpar technoleg gwybodaeth rhaid cydymffurfio â
darpariaethau strategaeth technoleg gwybodaeth y sefydliad yn ogystal â’i
reoliadau ariannol a’i reolau sefydlog.
Rhaid caffael unrhyw galedwedd neu feddalwedd ychwanegol trwy’r
Pennaeth/Corff Llywodraethu, neu gael caniatâd ymlaen llaw.
Cyn cael gwared ar unrhyw gyfrifiaduron personol, dylid ymgynghori â’r
Gwasanaethau TG er mwyn trefnu i ddileu’r holl ddata a rhaglenni am byth
oni bai bod y sawl sy’n eu derbyn, hefyd yn derbyn y drwydded feddalwedd
neu’i fod ag awdurdod i’w defnyddio.
Rhaid cael gwared ar y cyfarpar yn unol â darpariaethau’r rheoliadau ariannol
ac amgylcheddol a’r rheolau sefydlog. Mae angen cymeradwyaeth y
Pennaeth/Corff Llywodraethu i wneud hyn.
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6

CYDYMFFURFIO Â’R POLISÏAU

Rwyf wedi darllen a deall y Polisi Diogelu Gwybodaeth ac rwy’n cydnabod i mi ei dderbyn.
Byddaf yn cydymffurfio â’r canllawiau a nodir yn y polisi hwn (gan gynnwys y polisïau Ebost a’r Rhyngrwyd) ac rwyf yn deall y gellir cymryd camau disgyblu neu gamau gweithredu
cyfreithiol os na fyddaf yn gwneud hynny.

Llofnod: ___________________________________________

Dyddiad:___________________

Enw wedi’i
ysgrifennu:________________________________________
Swydd:__________________________________________
Ysgol:_______________________________
Safle/Lleoliad:_________________________________________
Rhif Ffôn:____________________________________

Ticiwch i ddynodi pa lefel o fynediad sydd ei hangen:
Cyfeirnod Defnyddiwr
Rhwydwaith
E-bost

Dychwelwch i’r Pennaeth
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