
                                   

 

 

 
Ffurflen Ganiatâd 

 
Bwriad Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw codi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli 
pobl i drafod diogelwch ar-lein a phwysigrwydd defnyddio technoleg mewn modd cyfrifol, 
parchus, beirniadol a chreadigol. Bydd amrywiaeth o weithgareddau’n cael eu cynnal ar 
Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel sydd wedi’u cydlynu yng Nghymru gan 
SWGfL, rhan o Ganolfan y DU ar gyfer Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel a 
Llywodraeth Cymru.  
 
Eleni, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd 
yn Fwy Diogel. Mae’r gystadleuaeth yn cynnwys creu ffilm fer ynglŷn â diogelwch ar-lein. 
Thema’r gystadleuaeth yw ‘Gwella’r we: sut i ofalu amdanoch eich hun ac eraill’. I gymryd 
rhan yn y gystadleuaeth bydd angen i chi greu hysbyseb mewn arddull neges i’r cyhoedd. 
Mae rhagor o wybodaeth am reolau’r gystadleuaeth ar gael ym mhecyn y gystadleuaeth.   

 
Er mwyn hyrwyddo Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel a diogelwch ar-lein, 
bydd ceisiadau'r gystadleuaeth yn cael eu hadolygu gan banel o feirniaid Llywodraeth 
Cymru. Bydd detholiad o’r ffilmiau i’w gweld ar y Parth diogelwch ar-lein ar Hwb. Bydd yr 
unigolion sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad arbennig lle 
caiff eu ffilmiau eu sgrinio. 

Cydsyniad rhieni 
 
Enw’r plentyn ____________________________________________________ 
 
Dyddiad geni ________________            (rhowch lythrennau cyntaf eich enw) 
 

Rydw i’n cydsynio i'r ffilm rydyn ni’n ei chyflwyno gael ei gweld ar y parth diogelwch ar-lein ar 
Hwb a bod delweddau (ffilm neu ffotograffau digidol) o’r ffilm yn cael eu defnyddio fel rhan o 
weithgareddau Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2020 i ddathlu’r hyn mae 
plant a phobl ifanc wedi’i gyflawni ac i godi ymwybyddiaeth o’r gweithgareddau.   

 

Rydw i’n rhoi caniatâd i Lywodraeth Cymru a South West Grid for Learning Trust Ltd storio 
copïau o’r ffilm diogelwch ar-lein y mae fy mhlentyn yn ymddangos ynddi at y dibenion a 
nodwyd.   

 

Rydw i’n cydsynio i’r ffilm neu ddelweddau o’r ffilm gael eu defnyddio mewn neu ar unrhyw 
gyfathrebiadau priodol Llywodraeth Cymru yn y cyfryngau cymdeithasol, yn y cyfryngau neu 
mewn deunydd marchnata i hyrwyddo Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel neu’r 
gystadleuaeth.  

 

Rydw i’n cadarnhau nad yw’r plentyn hwn yn destun achosion cyfreithiol, teuluol na gofal, 
nac unrhyw achosion eraill a allai effeithio ar gyhoeddi delweddau.   

 

 
Llofnod (Rhiant/Gofalwr)    _______________________________________ 

Printiwch eich enw             _______________________________________ 

Dyddiad                             _______________________________________ 

 

I gael rhagor o fanylion am Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ewch i’r Parth 
diogelwch ar-lein ar Hwb.  


