
Gwybodaeth i 
Reolwyr a Rheolyddion Data



Data cyhoeddus er 
budd y cyhoedd

Bellach mae consensws ymhlith y 

rhai hynny sy’n gweithio ym meysydd 

polisi cyhoeddus ac iechyd y gallwn 

gyflawni buddion mawr i’r gymdeithas 

trwy gynaeafu a dadansoddi data 

poblogaeth; data cyhoeddus er 

budd y cyhoedd. I’r gwrthwyneb, fe’i 

cydnabyddir yn eang y gall peidio 

â defnyddio data o’r fath arwain at 

effeithiau niweidiol wedi’u profi ar les 

cymdeithas.

Mae panel defnyddwyr Banc Data SAIL 

ac ymgysylltiad ehangach â’r cyhoedd 

yn sicrhau bod y cyhoedd yn rhan o’n 

prosesau gwneud penderfyniadau 

bob amser. Trwy hyn rydym yn cael 

dirnadaeth werthfawr o safbwyntiau’r 

bobl gyffredin fel bod yr holl ymchwil 

a gaiff ei gynnal trwy ddefnyddio Banc 

Data SAIL er budd y cyhoedd.

Llywodraethu Cadarn 
gallwch ymddiried 
ynddo

Mae ein hamgylchedd sydd wedi’i 

ardystio gan ISO 27001 a’i achredu 

gan Awdurdod Ystadegau y DU yn 



chwilio’r ffordd trwy’r fframwaith cyfreithiol a rheoleiddiol llym sy’n gysylltiedig 

â defnyddio data person. Mae Banc Data SAIL yn lleihau’r risg i ymchwilwyr sy’n 

gysylltiedig â chasglu, storio a dadansoddi data sensitif.

Adnodd hynod werthfawr 
i hybu’r economi leol

Mae Banc Data SAIL wedi bod yn ganolog 

i wneud Cymru yn arweinydd byd ym maes 

Gwyddoniaeth Data Poblogaeth. Mae Banc 

Data SAIL yn ased gwerthfawr i Gymru 

ac economi Cymru ac yn hwyluso dull 

amlddisgyblaeth o ddatblygu, profi, gwerthuso 

a gweithredu ymyriadau iechyd cyhoeddus.

Rydym wedi ein cydnabod yn Ganolfan Rhagoriaeth ym Mhrifysgol Abertawe ac 

rydym yn fenter o radd fyd-eang sy’n cydweithio â sefydliadau ac ymchwilwyr 

arweiniol eraill yn y byd. Mae ein rhaglen o interniaethau myfyrwyr hefyd 

yn sicrhau ein bod yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r genhedlaeth nesaf o 

wyddonwyr data, gan helpu i sicrhau dyfodol disglair i ymchwil data poblogaeth.

Rydym yn gonglfaen yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe sydd ar flaen 

hyfedredd Cymru sydd ymysg y gorau yn y byd ym maes Gwyddoniaeth Data 

Poblogaeth.

I gael gwybod mwy am Wyddoniaeth Data Poblogaeth ewch i  

www.popdatasci.ac.uk

DROS

750
o DDEFNYDD WYR

O

100+
o SE FYDLIAD 
LEDLED Y BYD



D
io
ge

l
A
nh

ys
by

s
C
ys

yl
lti
ad

w
y Trwy ddefnyddio proses syml ond cadarn i 

lwytho data, mae Banc Data SAIL yn caniatáu 
i gyrff cyhoeddus, megis y GIG a’r Swyddfa 
Ystadegau Gwladol, gael y budd o’u data eu 
hunain, gan wella bywydau eu cleifion a’r 
cyhoedd. Mae ein proses gadarn yn caniatáu i 
chi roi amodau penodol ar eich data pan fydd 
ymchwilwyr yn eu cyrchu. Mae’r rheolaethau 
hyn yn cael eu cyfoethogi’n fwy gan ein panel 
defnyddwyr a’n Panel Adolygu Llywodraethu 
Data annibynnol. Trwy wneud i’ch data eich 
hun weithio i chi, rydym yn hwyluso prosesau 
creu polisïau ar sail tystiolaeth, gan arwain 
at well penderfyniadau strategol a pholisïau 
economegol cadarn.
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Wedi ei gyllido gan Wedi ei gefnogi gan

Wedi ei ardystio a’i achredu Mewn partneriaeth â

www.SAILDatabank.com


