
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Polisi Preifatrwydd 

Ar gyfer beth mae'r Polisi Preifatrwydd hwn? 

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn rheoli preifatrwydd y wefan hon a'r 

defnyddwyr sy'n dewis ei defnyddio. 

Mae'r polisi yn nodi'r gwahanol adrannau lle mae preifatrwydd defnyddwyr 

dan sylw ac yn amlinellu rhwymedigaethau a gofynion y defnyddwyr, y wefan 

a pherchnogion y wefan. Ar ben hynny, mae sut mae'r wefan hon yn prosesu, 

cadw a diogelu data a gwybodaeth defnyddwyr hefyd wedi'i fanylu yn y polisi 

hwn. 

Y Wefan 

Mae'r wefan hon a'i pherchnogion yn dilyn dull rhagweithiol o sicrhau 

preifatrwydd defnyddwyr ac yn sicrhau eu bod yn dilyn camau angenrheidiol i 

ddiogelu preifatrwydd eu defnyddwyr trwy gydol eu profiad ymweld. Mae'r 

wefan hon yn cydymffurfio gyda holl ofynion a chyfreithiau cenedlaethol y DU 

o ran preifatrwydd defnyddwyr. 

Defnyddio Cwcis 

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad ymwelwyr tra 

byddan nhw'n ymweld â'r wefan. 

Mae cwcis yn ffeiliau bychain gaiff eu cadw ar yriant caled cyfrifiadur y 

defnyddiwr ac maen nhw’n olrhain, cadw a storio gwybodaeth am yr hyn a 

wna'r defnyddiwr ar y wefan. Mae hyn yn gadael i'r wefan, trwy ei 

gweinyddwr, roi profiad penodol a phersonol i'r defnyddiwr ar y wefan. 

Os dymuna defnyddwyr wrthod defnydd cwcis ar y wefan hon a’u gwrthod 

rhag cael eu cadw ar yriant caled eu cyfrifiaduron, dylai'r defnyddwyr ddilyn 
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camau angenrheidiol yng ngosodiadau diogelwch eu porwyr gwe er mwyn 

atal cwcis o'r wefan hon a'i gwerthwyr gweinyddu allanol. 

Mae'r wefan hon yn defnyddio meddalwedd olrhain i fonitro ei hymwelwyr er 

mwyn deall yn well sut maen nhw'n ei defnyddio. Caiff y feddalwedd hon ei 

darparu gan Google Analytics sy'n defnyddio cwcis i olrhain defnydd 

ymwelwyr o'r wefan. Bydd y feddalwedd hon yn cadw cwci ar yriant caled eich 

cyfrifiadur er mwyn olrhain a monitro'r hyn a wnewch a sut byddwch chi'n 

defnyddio'r wefan ond ni fydd yn storio, cadw na chasglu gwybodaeth 

bersonol. Mae modd darllen polisi preifatrwydd Google yma am fwy o 

wybodaeth [http://www.google.com/privacy.html 

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents>]. 

Efallai caiff cwcis eraill eu storio ar yriant caled eich cyfrifiadur gan werthwyr 

allanol pan fydd y wefan hon yn defnyddio rhaglenni atgyfeirio, dolenni cyswllt 

noddedig neu hysbysebion. Caiff cwcis o'r fath eu defnyddio er mwyn olrhain 

trawsnewidiadau ac atgyfeiriadau ac yn dod i ben fel arfer ymhen 30 diwrnod, 

er gall rhai gymryd yn hirach na hynny. Ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol 

ei storio, ei chadw na'i chasglu. 

Cysylltu a Chyfathrebu 

Mae defnyddwyr sy'n cysylltu gyda'r wefan hon a/neu ei pherchnogion yn 

gwneud hynny ar eu liwt eu hunain ac yn rhoi unrhyw fanylion personol sydd 

eu hangen yn ôl eu dewis nhw. Caiff eich gwybodaeth bersonol ei chadw yn 

breifat a'i storio yn ddiogel nes daw amser lle na fydd ei hangen bellach, yn 

unol â'r hyn sydd wedi'i nodi yn y Ddeddf Diogelu Data 1998. Mae pob 

ymdrech wedi'i wneud i sicrhau ffordd ddiogel o brosesu e-byst ond rydym ni'n 

cynghori defnyddwyr sy'n defnyddio ffurf o'r fath eu bod nhw'n gwneud hynny 

yn ôl eu dewis nhw. 

Mae'r wefan hon a'i pherchnogion yn defnyddio unrhyw wybodaeth gaiff ei 

chyflwyno er mwyn rhoi mwy o wybodaeth ichi am y cynnyrch/gwasanaethau 

sydd ar gael neu er mwyn eich helpu chi i ateb unrhyw gwestiynau neu 

ymholiadau sydd wedi'u cyflwyno. Mae hyn yn cynnwys defnyddio eich 

gwybodaeth i'ch tanysgrifio i unrhyw raglen cylchlythyr e-bost mae'r wefan yn 

ei chynnig ond dim ond os byddwch chi'n rhoi caniatâd pan fyddwch chi'n 



 

 

cyflwyno unrhyw ffurf o brosesu e-byst.  

Ni chaiff eich gwybodaeth ei rhannu gydag unrhyw drydydd parti.  

Cylchlythyr e-bost 

Mae'r wefan hon yn cynnig rhaglen cylchlythyr e-bost sy'n rhannu gwybodaeth 

gyda thanysgrifwyr am gynnyrch a gwasanaethau gaiff eu darparu gan y 

wefan. Mae modd i ddefnyddwyr danysgrifio ar ei chyfer trwy broses 

awtomataidd ar-lein os hoffen nhw ond maen nhw'n gwneud hynny fel y 

mynnon nhw. Efallai caiff rhai tanysgrifiadau eu prosesu â llaw trwy ganiatâd 

ysgrifenedig blaenorol gan y defnyddiwr. 

Caiff tanysgrifiadau eu cyflwyno mewn cydymffurfiaeth â Chyfreithiau Sbam y 

DU sydd wedi'u nodi yn y Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 

2003. Caiff pob manylyn personol sy'n berthnasol i danysgrifiadau eu cadw yn 

ddiogel yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data 1998. Ni chaiff unrhyw wybodaeth 

bersonol ei rhannu gyda thrydydd barti na gydag unrhyw gwmni / person o du 

allan i'r cwmni sy'n gweithredu'r wefan hon. O dan Ddeddf Diogelu Data 1998 

mae modd ichi ofyn am gopi o'r wybodaeth bersonol gaiff ei chadw amdanoch 

chi trwy raglen cylchlythyr e-bost y wefan hon. Bydd angen talu ffi fach am 

hyn. Os hoffech chi gopi o'r wybodaeth gaiff ei chadw amdanoch chi, 

cysylltwch gyda ni. 

Efallai y bydd ymgyrchoedd marchnata gaiff eu cyhoeddi gan y wefan hon 

neu gan ei pherchnogion yn cynnwys cyfleusterau olrhain yn yr e-bost ei hun. 

Caiff gweithgarwch tanysgrifwyr ei olrhain a'i storio mewn cronfa ddata er 

mwyn ei ddadansoddi a'i werthuso yn y dyfodol. Gall gweithgarwch sy'n cael 

ei olrhain gynnwys; agor e-byst, anfon e-byst ymlaen, clicio ar ddolenni cyswllt 

mewn e-byst, amseroedd, dyddiadau a pha mor aml ydy'r gweithgarwch [nid 

dyma'r holl restr lawn]. 

Caiff yr wybodaeth hon ei defnyddio er mwyn mireinio ymgyrchoedd e-byst yn 

y dyfodol a rhoi cynnwys mwy perthnasol i'r defnyddiwr o ran eu 

gweithgarwch. 

Mewn cydymffurfiaeth gyda Chyfreithiau Sbam y DU a'r Rheoliadau 

Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003 caiff tanysgrifwyr gyfle i ddad-



 

 

danysgrifio ar unrhyw adeg trwy system awtomataidd. Mae manylion am y 

broses hon yn nhroedyn pob ymgyrch e-bost. 

Dolenni Cyswllt Allanol 

Er bod y wefan hon yn ceisio cynnwys dolenni cyswllt allanol diogel, 

perthnasol ac o safon yn unig, dylai defnyddwyr bob tro bwyllo cyn clicio ar 

unrhyw ddolenni cyswllt allanol sy'n ymddangos ar y wefan hon.  

Ni all perchnogion y wefan hon sicrhau na gwirio cynnwys unrhyw ddolen 

gyswllt i wefan allanol er gwaethaf eu hymdrechion caled. Dylai defnyddwyr 

felly fod yn ymwybodol eu bod nhw’n clicio ar ddolenni cyswllt allanol ar eu 

liwt eu hunain ac ni all y wefan hon na'i pherchnogion fod yn gyfrifol am 

unrhyw ddifrod na goblygiadau sy'n deillio o ymweld ag unrhyw ddolenni 

cyswllt allanol. 

Hysbysebion a Dolenni Cyswllt Noddedig 

Efallai bydd y wefan hon yn cynnwys hysbysebion a dolenni cyswllt noddedig. 

Caiff y rhain gan amlaf eu gwasanaethu trwy ein partneriaid hysbysebu, ac 

efallai y bydd ganddyn nhw bolisïau preifatrwydd manwl sy'n berthnasol yn 

uniongyrchol i'r hysbysebion maen nhw'n eu gwasanaethu. 

Bydd clicio ar hysbysebion o'r fath yn eich anfon chi at wefan yr hysbysebwr 

trwy raglen atgyfeirio fydd efallai yn defnyddio cwcis ac yn olrhain faint o 

weithiau gaiff pobl eu hatgyfeirio o'r wefan hon. Gall hyn gynnwys defnyddio 

cwcis fydd efallai yn eu tro yn cael eu storio ar yriant caled eich cyfrifiadur. 

Dylai defnyddwyr felly fod yn ymwybodol eu bod nhw'n clicio ar ddolenni 

cyswllt noddedig allanol ar eu liwt eu hunain ac ni all y wefan hon na'i 

pherchnogion fod yn gyfrifol am unrhyw ddifrod na goblygiadau sy'n deillio o 

ymweld ag unrhyw ddolenni cyswllt allanol. 

Cyfryngau Cymdeithasol 

Mae unrhyw gyfathrebu, cyswllt a gweithgarwch gaiff ei wneud trwy gyfryngau 

cymdeithasol allanol y mae'r wefan hon a'i pherchnogion yn rhan ohonyn nhw 

yn berthnasol i'r amodau a thelerau yn ogystal â'r polisïau preifatrwydd sydd 

gan bob gwefan cyfrwng cymdeithasol.  



 

 

Caiff defnyddwyr eu cynghori i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ddoeth 

a chyfathrebu / cysylltu arnyn nhw gyda phwyll a gofal o ran eu manylion 

personol a phreifat eu hunain. Ni fydd y wefan hon, na'i pherchnogion, byth yn 

gofyn am wybodaeth bersonol neu sensitif trwy gyfryngau cymdeithasol ac yn 

hytrach yn annog defnyddwyr sy'n dymuno trafod materion sensitif i gysylltu 

gyda nhw trwy eu prif sianeli cyfathrebu, er enghraifft, dros y ffôn neu drwy e-

bost. 

Efallai bydd y wefan hon yn defnyddio botymau sy’n rhannu pethau ar 

gyfryngau cymdeithasol sy'n helpu i rannu cynnwys yn uniongyrchol o 

dudalennau gwe i'r cyfrwng cymdeithasol dan sylw. Caiff defnyddwyr eu 

cynghori cyn defnyddio botymau rhannu ar gyfryngau cymdeithasol o'r fath eu 

bod nhw'n gwneud hynny ar eu liwt eu hunain ac yn nodi bod modd i'r cyfrwng 

cymdeithasol olrhain a chadw eich cais i rannu tudalen gwe yn ei thro trwy 

eich cyfrif cyfrwng cymdeithasol. 

Dolenni Cyswllt Byrrach ar Gyfryngau Cymdeithasol 

Efallai bydd y wefan hon a'i pherchnogion, trwy eu cyfrifon cyfryngau 

cymdeithasol, yn rhannu dolenni cyswllt i dudalennau gwe perthnasol. Yn 

naturiol mae rhai cyfryngau cymdeithasol yn byrhau URL (cyfeiriadau 

gwefannau) hir.  

Caiff defnyddwyr eu cynghori i bwyllo a chymryd gofal cyn clicio ar unrhyw 

URL sydd wedi'i fyrhau sy’n ymddangos ar gyfryngau cymdeithasol gan y 

wefan hon a'i pherchnogion. Er gwaethaf pob ymdrech i sicrhau mai dim ond 

URL go iawn gaiff eu cyhoeddi, mae llawer o gyfryngau cymdeithasol yn 

dueddol o ddioddef sbam a phroblemau hacio ac felly ni all y wefan hon na'i 

pherchnogion fod yn gyfrifol am unrhyw ddifrod neu oblygiadau sy’n deillio o 

ymweld ag unrhyw ddolen gyswllt sydd wedi'i byrhau. 

Adnoddau a Gwybodaeth Bellach 

• Deddf Diogelu Data 1998 

• Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003 - Y Canllaw 

• Polisi Preifatrwydd Twitter 

• Polisi Preifatrwydd Facebook 

• Polisi Preifatrwydd Google 



 

 

 


