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Gwybodaeth am hawlfraint
Sylwch, at ddibenion Cystadleuaeth Ffilm Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2020, dim 
ond ffilmiau sy’n cynnwys delweddau a sain am ddim neu wreiddiol fyddwn i’n eu derbyn.
Ni fydd modd i ni dderbyn unrhyw ffilmiau na fydd yn glynu wrth hyn. 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio cerddoriaeth wreiddiol neu wedi cael yr hawl i ddefnyddio 
cerddoriaeth o ffynonellau eraill. 
Ceisiwch osgoi traciau adnabyddus neu rai sydd yn y siartiau gan na fydd y rhain yn rhydd o 
hawlfraint.

Lawrlwytho a defnyddio cerddoriaeth
Mae sawl gwefan yn hyrwyddo cerddoriaeth sy’n rhydd o hawlfraint neu sydd am ddim. Gwnewch 
yn siŵr eich bod yn darllen y print mân gan fod llawer o wefannau yn gofyn am ffi trwydded i 
ddefnyddio’r trac sain. Gall amodau amrywiol fod yn berthnasol o ran sut a ble y dylid ei ddefnyddio 
hefyd.
Gall meddalwedd creu neu addasu ffilmiau gynnig cerddoriaeth am ddim i’w ddefnyddio mewn 
prosiect, ond nid yw hynny o reidrwydd yn golygu bod gennych drwydded i ddefnyddio’r trac sain. 
Er enghraifft, efallai bydd rhai yn darparu traciau sain am ddim ond byddent yn gofyn i chi rhoi 
cydnabyddiaeth iddyn nhw gyda dolen i’w gwefan.
Mae’n fwy diogel recordio rhywbeth gwreiddiol ond os byddwch yn penderfynu defnyddio 
rhywbeth sydd wedi ei recordio ymlaen llaw, gwnewch yn siŵr bod gennych ganiatâd neu 
hawl i’w ddefnyddio.
Sylwch: Mae defnyddio gwefannau a rhaglenni rhannu ffeiliau anghyfreithiol yn beryglus. Os ydych 
yn lawrlwytho cynnwys digidol yn anghyfreithiol, rydych yn torri’r gyfraith a bydd rhaid i chi wynebu’r 
canlyniadau.

Hawlfraint 
Mae deddfau hawlfraint yn diogelu’r rheini sy’n gweithio 
yn y diwydiannau creadigol, er mwyn iddynt allu cael eu 
gwobrwyo’n deg a pharhau i greu cerddoriaeth, ffilmiau a 
rhaglenni teledu.  Maent wedi’i llunio i nodi pwy all gopïo, 
addasu neu ddosbarthu’r gwaith hwnnw heb ganiatâd, a 
phryd y caiff hyn ei ganiatáu.
Gall hawlfraint ddiogelu amrywiaeth o gynnwys megis 
nofelau, rhaglenni cyfrifiadurol, geiriau caneuon, 
erthyglau papurau newydd, cerddoriaeth, lluniau, 
mapiau, logos a ffilmiau. Mae hawlfraint hefyd yn 
berthnasol i unrhyw gyfrwng gan gynnwys y rhyngrwyd, a 
lawrlwytho, rhannu a ffrydio yn sgil hynny.
Felly, cyn i chi ddefnyddio cerddoriaeth ar gyfer eich 
ffilm, mae’n bwysig i chi ymgyfarwyddo ag agweddau 
cyfreithiol sy’n ymwneud â hyn. 
Dysgwch fwy am hawlfraint o’r Swyddfa Eiddo Deallusol.

Trwyddedau hawlfraint yw 
trwyddedau Creative Commons 
sy’n cael eu rhoi ar gynnwys 
digidol. Maent yn caniatáu i bobl 
sy’n creu a deiliad hawliau eraill 
i gynnig rhai hawliau defnyddio 
i’r cyhoedd gan gadw hawliau 
eraill.
Mae mwy o wybodaeth am 
drwyddedau Creative Commons 
ar gael yma  
creativecommons.org/faq/
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