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Ffurflen Ymateb
Llenwch yr holiadur hwn
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10 Chwefror 2020

Beth yw pwrpas yr ymgynghori yma?

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn gofyn am sylwadau
ynghylch ein hamcanion cydraddoldeb arfaethedig er mwyn eu cynnwys
o fewn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 nesaf. Bydd y
Cynllun yn ein cynorthwyo i hyrwyddo cydraddoldeb. Bydd yn gosod ein
blaenoriaethau, ac yn nodi’r rhwystrau rhag cydraddoldeb a sut byddwn
yn mynd i’r afael â nhw.

Nid yw'r ymgynghoriad hwn yn cynnwys y camau cynhwyswyd yn ein
Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd. Bydd y rhain yn cael eu
datblygu yn ystod ac yn dilyn yr ymgynghoriad trwy ymgysylltu ar draws
y Bwrdd Iechyd a chyda rhanddeiliaid.
Rhestrir ein hamcanion cydraddoldeb arfaethedig ar gyfer 2020–2024
yn y ddogfen hon. Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich adborth.

Adborthi a dychwelyd y ffurflen hon
Cysylltwch â ni os ydych eisiau cymorth i adborthi eich barn neu i ofyn
am y ffurflen ateb hon mewn fformat a/neu iaith wahanol.
Gallwch ddychwelyd y ffurflen hon wedi’i chwblhau i:
Drwy bost:

Hazel Robinson
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Un Porthfa Talbot
Baglan
Port Talbot
SA12 7BR

Drwy e-bost:

SBU.StaffExperienceTeam@wales.nhs.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 10 Chwefror 2020.
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Amcanion Cydraddoldeb Drafft
Nod Strategaethol 1 - Cefnogi iechyd a lles gwell

Amcan Cydraddoldeb: Lleihau'r gwahaniaeth mewn
anghydraddoldebau iechyd rhwng cymunedau.
Amcan Cydraddoldeb: Darparu gwybodaeth hygyrch i alluogi
pobl i gefnogi eu hiechyd a'u lles eu hunain.

Nod Strategaethol 2 –Darparu gofal gwell

Amcan Cydraddoldeb: Cyfathrebu â chleifion, eu teuluoedd
a’u gofalwyr yn ôl eu hanghenion unigol.
Amcan Cydraddoldeb: Gweithio gyda phartneriaid i wella lles
emosiynol a meddyliol ein poblogaeth.
Amcan Cydraddoldeb: Gweithio mewn partneriaeth i wella
gwasanaethau iechyd emosiynol a meddyliol ar gyfer plant a
phobl ifanc yn ardal Bae Abertawe.
Amcan Cydraddoldeb: Gwella lles a phrofiad ein staff.
Amcan Cydraddoldeb: Nodi a gweithredu i ddatrys y
gwahaniaethau cyflog rhwng rhyw, ethnigrwydd a phobl anabl
Amcan Cydraddoldeb: Cynyddu amrywiaeth yn ein gweithlu i
adlewyrchu'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.
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Cwestiynau
1. Ydych chi’n cytuno gyda’n Hamcanion Cydraddoldeb ar
dudalen 2?
Ydw

☐

Nac Ydw

☐

Dim yn siŵr

☐

Os ydych chi wedi dweud Na, dywedwch pam os gwelwch
yn dda:

2. Ydych chi’n meddwl bod rhywbeth ar goll yn ein
Hamcanion Cydraddoldeb?
Ydw

☐

Nac Ydw

☐

Dim yn siŵr

☐

Os ydych wedi dweud Ie, dywedwch wrthym ni beth rydych
chi’n meddwl sydd ar goll os gwelwch yn dda:
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3. Pa broblemau gyda thegwch ydych chi’n meddwl mae
angen inni ddelio gyda nhw gyntaf yn y Bwrdd Iechyd?

4. Oes yna unrhyw beth arall rydych chi eisiau ei ddweud?
Os felly, ysgrifennwch yn y blwch isod.
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Amdanoch chi
Eich enw:

Y sefydliad rydych yn
ateb ar eu cyfer neu
yn ateb gyda hwy:

Eich cyfeiriad e-bost:

Eich cyfeiriad a’ch rhif
ffôn:
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Sut fyddwn ni’n prosesu eich gwybodaeth?
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yw’r rheolwr data ar
gyfer unrhyw ddata personol yr ydych yn ei ddarparu yn rhan
o’ch ymateb i’r ymgynghoriad.
Mae gan y Bwrdd Iechyd ddyletswydd gyfreithiol dan Ddeddf
Cydraddoldeb 2010 i roi ystyriaeth i wybodaeth berthnasol wrth
ddatblygu ein hamcanion cydraddoldeb. Bydd rhan bwysig o’r
wybodaeth honno yn dod o ymgysylltiad â phobl sy’n
cynrychioli’r grwpiau a ddiogelir ac sydd â diddordeb yn sut
mae’r Bwrdd Iechyd yn gwneud ei waith.
Bydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu gweld gan staff y
Bwrdd Iechyd sy’n gweithio ar yr ymgynghoriad. Bydd y
wybodaeth hon yn cael ei defnyddio wrth ystyried beth ddylai
ein hamcanion cydraddoldeb fod.
Byddwn yn storio eich gwybodaeth am ddim mwy na thair
blynedd.
Byddwn yn cyhoeddi canlyniad yr ymgynghoriad fydd ar gael yn
gyhoeddus. Ni fydd hyn yn cynnwys eich gwybodaeth bersonol
ond gall hyn gynnwys crynodeb o’r ymatebion a ddarparwyd.
Eich hawliau
Dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych hawl i:
 gael gwybod am y data personol amdanoch chi a chael
mynediad ato
 i ofyn i ni gywiro camgymeriadau yn y data hwnnw
 i (mewn rhai amgylchiadau) wrthwynebu neu gyfyngu ar
brosesu
 i (mewn rhai amgylchiadau) gael eich data wedi’i ‘waredu’
 i (mewn rhai amgylchiadau) gludo data
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 cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
(SCG) sef y rheoleiddiwr annibynnol dros ddiogelu data,
manylion cyswllt isod:
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Tŷ Wycliffe
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Ffôn: 0303 123 1113
Swyddfa: https://ico.org.uk/
I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Bwrdd Iechyd Prifysgol
Bae Abertawe yn prosesu eich gwybodaeth bersonol, ewch i’r
hysbysiad preifatrwydd llawn ar ein gwefan. Os hoffech arfer
eich hawliad dan GDPR, cysylltwch â:
Swyddog Diogelu Data
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Pencadlys, 1 Talbot Gateway
Port Talbot
SA12 7BR
E-bost: SBU.DataProtectionOfficer@wales.nhs.uk
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