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Gwasanaethau Ar-lein Taliadau Gwledig Cymru 
 

Telerau ac Amodau yn cynnwys Defnyddio Cwcis 
 

1. Cyflwyniad 
 
1.1 Mae Gwasanaethau Ar-lein Taliadau Gwledig Cymru (RPW) (y 

"Gwasanaethau") yn caniatáu i gwsmeriaid RPW, eu hasiantau a'u 
hundebau ffermio i: gyflwyno ceisiadau am daliadau cynllun ar-lein, anfon 
gwybodaeth dros y Rhyngrwyd, edrych ar gofnodion ar-lein a 
rhyngweithio'n gyffredinol, rhannu gwybodaeth a chynnal busnes â RPW 
drwy'r Rhyngrwyd.  Gall gwasanaethau a nodweddion ychwanegol gael eu 
hychwanegu i'r Gwasanaethau yn y dyfodol. 

 
1.2 Gellir cael gafael ar y Gwasanaethau drwy Borth y Llywodraeth drwy ddilyn 

y ddolen ganlynol: http://www.gateway.gov.uk/Default.aspx?languageid=1 
neu gwefan Llywodraeth Cymru drwy ddilyn y ddolen ganlynol: 
http://cymru.gov.uk/rpwarlein (neu gyfeiriad gwefan arall o'r fath y gallwn ei 
ddefnyddio yn y dyfodol) (y "Safle"). 

 
1.3 Mae'r telerau ac amodau hyn ("Telerau") yn nodi sut y byddwn yn darparu'r 

Gwasanaethau i chi fel cwsmer.  Drwy gofrestru i ddefnyddio'r 
Gwasanaethau, rydych yn cytuno i ymrwymo i'r Telerau hyn ac yn 
arbennig rydych yn cytuno â'r ymwadiadau a'r cyfyngiadau ar atebolrwydd 
a nodir yn y Telerau hyn ac yn eu derbyn.  Darllenwch y Telerau hyn yn 
ofalus cyn defnyddio'r Gwasanaethau Ar-lein.  Os nad ydych yn 
awyddus i ymrwymo i'r Telerau hyn, peidiwch â pharhau â'r broses. 

 
1.4 Noder bod pob unigolyn sy'n defnyddio'r Gwasanaethau yn ymrwymedig i'r 

Telerau hyn. 
 

2. Diffiniadau 
 
2.1 Yn y Telerau hyn: 
 

Mae "Manylion Mynediad" yn cyfeirio at yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair ar 
gyfer Porth y Llywodraeth a gaiff eu creu a'u defnyddio gan bob un o 
unigolion Parti Busnes neu gan bob Enw Cyswllt sy'n gweithredu ar ran 
Parti Busnes; 

 
Mae "Parti Busnes" yn cyfeirio at fusnes neu sefydliad sydd wedi cofrestru 
i dderbyn y Gwasanaethau mewn perthynas â gweinyddu Hawliadau'r 
busnes neu'r sefydliad hwnnw a gweithgareddau yn ymwneud â'r 
Hawliadau hynny; a chaiff "Partion Busnes" ei ddehongli yn unol â hynny; 
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Mae "Hawliad" yn cyfeirio at unrhyw hawliad/cais ar gyfer cymhorthdal 
ffermio a gyflwynir [gan Enw Cyswllt] ar ran Parti Busnes drwy'r Safle; a 
chaiff "Hawliadau" ei ddehongli yn unol â hynny; 

 
Mae "Enw Cyswllt" yn cyfeirio at unigolyn a awdurdodir gan Barti Busnes i 
gael gafael ar y Gwasanaethau ac a fydd yn gweithredu ar ran y Parti 
Busnes hwnnw wrth gyflwyno ceisiadau a gwybodaeth i RPW; 

 
Mae "Cynnwys" yn cyfeirio at ddyluniad, testun, graffeg a deunydd arall ar 
y Wefan; 
 
Mae “Unigolion sy'n gysylltiedig â'ch busnes” yn cyfeirio at yr holl unigolion 
hynny (e.e. partneriaid, cyflogeion, ac ati) a nodir gennych fel aelodau o'ch 
busnes; 
 
Mae "Deunyddiau" yn cyfeirio at ddeunyddiau a ddarperir gennym ni, 
gennych chi neu eich Enwau Cyswllt ac sydd ar gael fel rhan o'r 
Gwasanaethau gan gynnwys, heb gyfyngiad, ffurflenni hawlio, dogfennau 
cofrestru a dogfennaeth ategol; 
 
Bydd "Unigolyn" yn cynnwys cyrff corfforaethol, cymdeithasau 
anghorfforaethol, partneriaethau, ymddiriedolaethau, unigolion ac unrhyw 
gyfuniad o un neu fwy ohonynt; 
 
Mae "Telerau ac Amodau" yn cyfeirio at y telerau ac amodau sy'n 
berthnasol i bob Defnyddiwr ac sy'n llywodraethu ei ddefnydd o'r Wefan; 
 
Mae "Defnyddiwr" neu "Defnyddwyr" yn cyfeirio at ddefnyddwyr y Wefan 
a'r Gwasanaethau, yn unigol neu gyda'i gilydd; 
 
Mae "Ni" a/neu "ein" yn cyfeirio at RPW yn gweithredu ar ran 
Gweinidogion Cymru (ynghyd â'n cyflogeion, ein hasiantau a'n 
contractwyr); 
 
Mae "Chi" yn cyfeirio atoch chi, y Parti Busnes neu'r unigolyn sy'n 
defnyddio'r Safle ac sy'n cael gafael ar y Gwasanaethau; a chaiff "eich" ei 
ddehongli yn unol â hynny. 

 
3 Cofrestru 
 
3.1 Rhaid i chi gofrestru er mwyn cael gafael ar y Gwasanaethau a'u 

defnyddio. 
 
3.2 Gallwch gofrestru i ddefnyddio'r Gwasanaethau ar ran (gan gynnwys pan 

fyddwch yn gweithredu fel asiant ar ran) busnes neu sefydliad. 
 
3.3 Gallwch gofrestru i ddefnyddio'r Gwasanaethau drwy wefan Porth y 

Llywodraeth.  Caiff eich manylion cofrestru, gan gynnwys eich enw a, lle y 
bo'n berthnasol, eich cyfeiriad e-bost, eu storio ar Borth y Llywodraeth yn 
unol â pholisi preifatrwydd Porth y Llywodraeth.  Caiff eich Manylion 
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Mynediad eu defnyddio i gadarnhau pwy ydych ac i ddilysu gwybodaeth a 
ddarparwch.  Ar ôl cofrestru, byddwch yn gallu mewngofnodi gan 
ddefnyddio eich Manylion Mynediad i gael gafael ar y Gwasanaethau. 

 
3.4 Drwy gofrestru i ddefnyddio'r Gwasanaethau, rydych yn cynrychioli ac yn 

gwarantu bod gennych yr hawl, yr awdurdod a'r gallu i ddefnyddio'r Safle 
a'r Gwasanaethau ac i gytuno i fod yn ymrwymedig i'r Telerau hyn.  Os 
byddwn yn darganfod nad oes gennych yr hawl, yr awdurdod na'r gallu i 
ddefnyddio'r Wefan a'r Gwasanaethau neu i fod yn ymrwymedig i'r Telerau 
hyn neu'n canfod unrhyw reswm dros gredu hynny, gallwn, yn ôl ein 
disgresiwn: 

 
(a) atal neu derfynu eich cofrestriad a/neu eich gallu i gael gafael ar y 

Gwasanaethau ar unwaith a heb roi unrhyw rybudd i chi; ac 
 
(b) atal neu derfynu cofrestriadau unrhyw rai o'ch Enwau Cyswllt a/neu 

eu gallu i gael gafael ar y Gwasanaethau ar unwaith a heb roi unrhyw 
rybudd; a/neu 

 
(c) os mai eich Enwau Cyswllt yw eich enwau cyswllt ar gyfer Partïon 

Busnes eraill hefyd, canslo eu gallu i gael gafael ar y Gwasanaethau 
mewn perthynas â'ch busnes yn unig. 

 
3.5 Yn gyfnewid am gael cofrestru i ddefnyddio'r Gwasanaethau, rydych yn 

cytuno: 
 

(a) i ddarparu gwybodaeth wir, cywir, cyfredol a chyflawn amdanoch chi 
eich hun a'ch busnes neu sefydliad (neu lle y bo'n berthnasol y 
busnes neu'r sefydliad rydych yn gweithredu ar ei ran) pan fydd y 
ffurflen gofrestru berthnasol neu unrhyw ffurflen/llythyr arall y gallwn 
ofyn i chi eu cwblhau ar unrhyw adeg yn gofyn i chi wneud hynny;  

 
(b) y byddwch yn ein hysbysu'n brydlon am unrhyw newid i unrhyw 

wybodaeth rydych wedi'i darparu i ni er mwyn sicrhau bod y 
wybodaeth a ddelir gennym yn wir, yn gywir ac yn gyflawn. 

 
4 Diogelwch  
 
4.1 Rhaid i chi sicrhau eich bod chi (a lle y bo'n berthnaosl yr unigolion sy'n 

gysylltiedig â'ch busnes) yn cadw'r holl Fanylion Mynediad yn ddiogel a'ch 
bod yn cymryd pob cam rhesymol i'w diogelu. 

 
4.2 Rhaid i chi gymryd pob cam angenrheidiol i sicrhau na fydd unrhyw 

unigolyn heblaw'r unigolion sy'n gysylltiedig â'ch busnes ac sydd â'r 
awdurdod i gael gafael ar y Gwasanaethau yn cael gafael arnynt (neu 
unrhyw ran ohonynt) gan ddefnyddio Manylion Mynediad y swyddogion 
hynny.  Os byddwch yn amau bod unrhyw unigolyn arall wedi defnyddio 
neu yn defnyddio Manylion Mynediad o'r fath, rhaid i chi ein hysbysu ar 
unwaith. 
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4.3 Rhaid i chi sicrhau mai dim ond yr unigolion hynny sy'n gymwys, yn addas 
ac yn meddu ar awdurdod i gael gafael ar y Gwasanaethau a'u defnyddio 
mewn perthynas â'ch busnes a gaiff eu dewis gennych i weithredu fel 
Enwau Cyswllt.  Dim ond i'r graddau sy'n ofynnol i gyflawni dibenion eich 
busnes y cewch benodi Enwau Cyswllt. Po fwyaf y nifer o Enwau Cyswllt â 
Manylion Mynediad, y mwyaf yw'r risg y caiff y manylion eu 
camddefnyddio. 

 
4.4 Byddwch yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau na fydd unrhyw unigolyn, 

heblaw'r rheini sydd wedi'u hawdurdodi yn unol â'r Telerau hyn, yn cael 
gafael ar y Gwasanaethau (neu unrhyw ran ohonynt) gan ddefnyddio 
cyfrifon a grëwyd ar eich rhan.  Yn y pen draw, chi fydd yn gyfrifol am 
unrhyw achos o gamddefnyddio unrhyw Fanylion Mynediad sy'n ymwneud 
â'ch busnes a/neu unrhyw achos o dorri'r Telerau ac Amodau i 
Ddefnyddwyr gan unrhyw un o'r unigolion sy'n gysylltiedig â'ch busnes 
a/neu asiantau (gan gynnwys eich Enwau Cyswllt ond heb fod yn 
gyfyngedig iddynt).  Os byddwch yn amau bod unrhyw achos o'r fath o 
gamddefnyddio a/neu dorri'r Telerau ac Amodau wedi digwydd neu yn 
digwydd, rhaid i chi ein hysbysu ni ar unwaith. 
 

4.5 Os ar unrhyw adeg y caiff eich awdurdod neu hawl i ddefnyddio'r 
Gwasanaethau, gan gynnwys fel asiant ar gyfer busnes neu sefydliad, neu 
ar ran busnes neu sefydliad, ei derfynu, ei dynnu'n ôl neu ei atal gan y 
busnes neu sefydliad perthnasol rhaid i chi roi'r gorau i ddefnyddio'r 
Gwasanaethau ar unwaith a datgofrestru mewn perthynas â'r cyfrif 
perthnasol.  

 
5 Eich Rhwymedigaethau 
 
5.1 Byddwch yn gyfrifol am eich gweithredoedd a/neu weithredoedd yr 

unigolion sy'n gysylltiedig â'ch busnes a/neu asiantau (gan gynnwys 
Enwau Cyswllt, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt).  Caniateir i'r unigolion 
hynny sy'n gysylltiedig â'ch busnes a/neu asiantau â Manylion Mynediad 
chwilio cynnwys y Wefan, edrych arno, ei gopïo, ei argraffu a'i ddefnyddio 
a defnyddio'r Gwasanaethau (gan gynnwys y Deunyddiau) ar eich rhan.  
Rhaid i chi sicrhau bod unigolion o'r fath sy'n gysylltiedig â'ch busnes 
a/neu asiantau yn gwneud y canlynol: 
 
(a) gweithredu'n llwyr yn unol â chylch gwaith eu rôl o fewn eich busnes 

neu'ch sefydliad, neu eu rôl mewn perthynas â'ch busnes neu'ch 
sefydliad;  

 
(b) gweithredu bob amser o fewn eich awdurdod;  
 
(c) cydymffurfio â'r Telerau ac Amodau i Ddefnyddwyr bob amser;  
 
(ch) gweithredu'n unol ag unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan RPW o bryd 

i'w gilydd. 
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5.2 Rhaid i chi sicrhau nad ydych chi neu, os yw unigolion yn gweithredu ar 
eich rhan, yr unigolion hynny sy'n gysylltiedig â'ch busnes a/neu asiantau, 
yn caniatáu i unrhyw ran o'r Gwasanaethau sy'n ymwneud â chi neu eich 
busnes, neu unrhyw Ddeunyddiau, fod ar gael i unrhyw drydydd parti 
heblaw fel y caniateir o dan y Telerau hyn. 

 
5.3 Rydym yn argymell mai dim ond Enwau Cyswllt penodedig a gaiff eu 

hawdurdodi gennych i gyflwyno Hawliadau ar eich rhan.  Lle bo hyn yn 
gymwys, rydych yn gyfrifol am sicrhau bod yr unigolion hynny sy'n 
gysylltiedig â'ch busnes a/neu asiantau (gan gynnwys ond heb fod yn 
gyfyngedig iddynt, eich Enwau Cyswllt) sydd wedi'u penodi i gyflwyno 
Hawliadau yn gweithredu bob amser o fewn eich awdurdod wrth gyflwyno 
Hawliadau.  Mae'n rhaid i chi: 

 
(a) sicrhau bod pob Hawliad a gwblheir ac a gyflwynir gan eich Enwau 

Cyswllt yn cael ei  gwblhau a'i gyflwyno yn unol ag unrhyw ganllawiau 
ar Hawliadau a gyhoeddir gan RPW;  

 
(b) sicrhau bod eich Enwau Cyswllt yn arfer pob gofal, sgil a sylw priodol 

wrth gwblhau a chyflwyno unrhyw Hawliad, gan sicrhau cywirdeb y 
wybodaeth a ddarperir;  

 
(c) sicrhau bod eich Enwau Cyswllt yn cyflenwi unrhyw wybodaeth 

ychwanegol, dogfennaeth ategol a/neu eglurhad y gofynnir amdanynt 
gan RPW mewn perthynas â Hawliad yn brydlon (neu, lle y gofynnir 
amdani, sicrhau eich bod chi yn cyflenwi gwybodaeth ychwanegol, 
dogfennaeth ategol a/neu eglurhad o'r fath yn brydlon);  

 
(ch) glynu wrth unrhyw ofynion archwilio a'r holl ofynion archwilio sy'n 

ymwneud â'r Hawliadau. 
 
Rydych yn cydnabod mai chi fydd yn gyfrifol yn y pen draw am gynnwys a 
threfniadau gweinyddu unrhyw Hawliadau a gyflwynir ar eich rhan ac yn 
cytuno i hynny.  Rydym yn cadw'r hawl i newid y Wefan yn y dyfodol fel 
mai dim ond yr Enwau Cyswllt hynny a gaiff eu henwebu gennych chi yn 
ffurfiol (a, lle y bo'n berthnasol, a gymeradwyir gennym ni) y caniateir 
iddynt gyflwyno Hawliadau ar eich rhan.  Cewch eich hysbysu am unrhyw 
newid o'r fath yn unol â'r Telerau hyn. 

 
5.4 Rhaid i chi sicrhau nad ydych chi na'r unigolion hynny sy'n gysylltiedig â'ch 

busnes a/neu asiantau, pan fydd unigolion yn gweithredu ar eich rhan, yn:  
 

(a) newid unrhyw ran o'r Cynnwys; 
 
(b) copïo, argraffu neu fel arall atgynhyrchu unrhyw ran o'r Deunyddiau 

heblaw fel rhan o'ch defnydd awdurdodedig o'r Gwasanaethau ac fel 
y caniateir gan y Telerau hyn; neu 

 
(c) pennu neu fel arall gael gwared ar rai o'ch hawliau neu bob un o'ch 

hawliau o dan y Telerau hyn. 
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5.5 Rhaid i chi arfer pob gofal a sylw priodol wrth ddewis eich Enwau Cyswllt i 

weithredu ar eich rhan. 
 
5.6 Chi sy'n gyfrifol am sicrhau bod eich technoleg gwybodaeth, eich rhaglenni 

cyfrifiadurol, a'ch llwyfan wedi'u ffurfweddu er mwyn gallu cael gafael ar y 
Gwasanaethau.  Er gwaethaf paragraff 6.1 (c) isod, dylech ddefnyddio eich 
meddalwedd eich hun i amddiffyn rhag feirysau. 

 
5.7 Ni ddylech: 
 

(a) ddefnyddio'r Wefan na'r Gwasanaethau fel ffordd o ddenu busnes na 
sefydlu cysylltiadau masnach; 

 
(b) hysbysebu na hyrwyddo eich cynnyrch neu'ch gwasanaethau eich 

hun na rhai trydydd parti ar y Wefan; gan gynnwys drwy gyfrwng 
negeseuon e-bost "sbam"; 

 
(c) dynwared Defnyddiwr arall; 
 
(ch) defnyddio'r Wefan i gynnal unrhyw weithgarwch twyllodrus; 
 
(d) cael gafael ar gyfrifon sy'n perthyn i Ddefnyddwyr neu geisio cael 

gafael arnynt (gan gynnwys Partïon Busnes eraill) heb ganiatâd Pob 
Defnyddiwr o'r fath neu Barti Busnes; 

 
(dd) ymyrryd neu geisio ymyrryd ag unrhyw fesurau diogelwch sy'n eiddo 

i'r Wefan neu sy'n ymwneud â'r Wefan. 
 

5.8 Rhaid sicrhau nad oes unrhyw Ddeunyddiau a gaiff eu gosod, eu cyhoeddi 
neu eu trosglwyddo gennych chi, unigolion sy'n gysylltiedig â'ch busnes 
a/neu asiantau ar neu drwy'r Safle yn: 

 
(a) gallu bod yn fygythiol, yn aflan, yn niweidiol, yn ddifenwol, yn 

bornograffig neu'n anghyfreithlon fel arall; a/neu 
 
(b) torri neu fynd yn groes i hawliau eraill mewn unrhyw ffordd (gan 

gynnwys hawliau eiddo deallusol, hawliau cyfrinachedd, neu hawliau 
preifatrwydd); a/neu 

 
(c) achosi gofid neu anghyfleustra; a/neu 
 
(ch) mynegi safbwyntiau y gall eraill ystyried eu bod yn ddi-foes, yn gras, 

yn rhywiaethol, yn hiliol neu'n sarhaus mewn unrhyw ffordd arall; 
a/neu 

 
(d) bod yn anghyfreithlon mewn unrhyw ffordd arall. 

 
5.9 Byddwn yn cydweithredu'n llawn ag unrhyw awdurdodau gorfodi'r gyfraith 

neu orchymyn llys sy'n cyflwyno cais neu gyfarwyddyd i ni ddatgelu pwy 
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sy'n defnyddio'r Gwasanaethau a/neu unrhyw Ddeunyddiau (gan gynnwys  
y Deunyddiau) mewn unrhyw ffordd a nodir ym mharagraff 5.8 uchod. 

 
5.10 Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw Ddeunydd a gaiff ei ysgrifennu gan 

Ddefnyddwyr (gan gynnwys Partïon Busnes eraill) ac a gaiff ei osod ar y 
Wefan neu ei drosglwyddo drwy'r Wefan ac nid ydym yn cymeradwyo 
unrhyw Ddeunydd o'r fath.  Rydym yn cadw'r hawl i olygu unrhyw 
Ddeunydd o'r fath, i wrthod ei osod neu i'w dynnu oddi ar ein Gwefan yn ôl 
ein disgresiwn llwyr.  Ni fydd y ffaith nad ydym wedi tynnu Deunydd 
penodol yn golygu ein bod yn ei gymeradwyo nac yn ei dderbyn. 

 
5.11 Rhaid i chi sicrhau (a byddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod wedi 

gwneud hynny) bod yr holl Ddeunyddiau neu wybodaeth a gaiff ei 
lanlwytho gennych chi (neu ar eich rhan) i'r Wefan fel rhan o'r 
Gwasanaethau yn wir, yn gywir ac yn gynhwysfawr, a'u bod wedi'u 
cwblhau gan ddefnyddio pob sgil a gofal rhesymol a'u bod yn gyfredol 
ymhob ffordd ar bob adeg.  Chi sy'n gyfrifol am bob enghraifft o Ddeunydd 
neu wybodaeth o'r fath.  Rhaid i chi sicrhau mai dim ond unigolion â'r 
awdurdod priodol gennych chi i wneud hynny fydd yn cyflwyno unrhyw 
Ddeunyddiau neu wybodaeth o'r fath. 

 
5.12 Caiff unrhyw Ddeunyddiau a lanlwythir i'r Wefan fel rhan o'r Gwasanaethau 

ei storio yn eich cronfa ar-lein.  Chi sy'n gyfrifol am adolygu pob enghraifft 
o Ddeunydd o'r fath ac am ein hysbysu am unrhyw anghywirdebau neu 
hepgoriadau.  Bydd cywiro unrhyw anghywirdeb neu hebgoriad mewn 
perthynas â hawliadau unigol yn ddarostyngedig i reolau penodol y cynllun 
ar gyfer yr hawliadau unigol hynny.  Ni fyddwn yn atebol am unrhyw 
anghywirdebau na hepgoriadau na chawsom ein hysbysu amdanynt o 
fewn cyfnod gofynnol y cynllun penodol. 

 
6 Ein Rhwymedigaethau 
 
6.1 Byddwn yn ymarfer pob gofal ac ymdrech rhesymol wrth: 
 

(a) lunio a gosod Cynnwys ar y Wefan; 
 
(b) sicrhau bod y Wefan ar gael; 
 
(c) ceisio sicrhau nad oes unrhyw feirysau ar unrhyw feddalwedd na 

ffeiliau data a ddarperir i chi fel rhan o'r Gwasanaethau; 
 
(ch) ceisio sicrhau bod y Gwasanaethau yn barhaus a bod cyn lleied â 

phosibl o achosion o darfu ar fynediad i'r Wefan yn sgîl unrhyw 
ddigwyddiad y gallwn ei reoli;  

 
(d) diogelu unrhyw ddata personol a gyflenwir i chi, unigolion sy'n 

gysylltiedig â'ch busnes neu asiantau. 
 
Ond nid ydym yn gwarantu y tu hwnt i'r materion neu'r gwasanaethau 
hynny yn gyffredinol. 
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6.2 Byddwn yn ceisio ymgymryd â gwaith cynnal a chadw dyddiol ar y Wefan 

gan gynnwys gwaith i ddiweddaru'r Gwasanaethau.  Noder na fydd y 
Gwasanaethau ar gael yn ystod y cyfnodau hyn.  Bydd y Gwasanaethau ar 
gael i Ddefnyddwyr gael gafael arnynt rhwng 07:00 a 00:00.  Nid ydym yn 
gwarantu y bydd y Gwasanaethau ar gael y tu allan i'r oriau hyn.  Byddwn 
yn gwneud ymdrechion rhesymol i'ch hysbysu am unrhyw waith cynnal 
wedi'i gynllunio a all effeithio ar argaeledd y Gwasanaethau o fewn yr oriau 
gweithredol a fanylir uchod. 

 
6.3 Byddwn yn gwneud ymdrechion rhesymol i sicrhau y caiff unrhyw 

wybodaeth, data a/neu Ddeunyddiau a gyflwynir gennych chi, a lle mae 
unigolion yn gweithredu ar eich rhan, yr unigolion hynny, i'r Wefan neu fel 
rhan o'r Gwasanaethau eu cadw'n ddiogel ac y gwneir copïau wrth gefn 
priodol.  Os caiff unrhyw wybodaeth, data a/neu Ddeunyddiau o'r fath eu 
colli neu eu difrodi, yr unig gam unioni fydd y ffaith y byddwn yn gwneud 
ein gorau i adfer y wybodaeth, data a/neu Ddeunyddiau a gollwyd neu a 
ddifrodwyd gan ddefnyddio'r copïau wrth gefn diweddaraf o wybodaeth, 
data a/neu Ddeunyddiau o'r fath. Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw achos o 
golli, dinistrio, newid neu ddatgelu eich gwybodaeth, data a/neu 
Ddeunyddiau a achosir gan unrhyw drydydd parti (heblaw'r trydydd partïon 
hynny a gaiff eu hisgontractio gennym i ddarparu gwasanaethau sy'n 
gysylltiedig â chynnal eich gwybodaeth, data a/neu Ddeunyddiau a 
gwneud copïau wrth gefn ohonynt 

 
7 Perchenogaeth a Defnyddio Hawliau Perchnogol 
 
7.1 Bydd pob hawlfraint, nod masnach, hawliau cronfa ddata a phob hawl 

eiddo deallusol arall yn y Cynnwys (yn cynnwys, heb gyfyngiad, ddyluniad, 
detholiad a threfniant y Wefan a phob logo, testun a graffeg ar y Wefan) a'r 
Deunyddiau bob amser yn eiddo i ni neu ein trwyddedwyr.  Dim ond fel yr 
awdurdodir yn benodol yn y Telerau hyn y caniateir i chi ddefnyddio'r 
Cynnwys a'r Deunyddiau ac ni ddylech eu defnyddio at unrhyw ddiben 
heblaw mewn perthynas â'ch defnydd awdurdodedig o'r Gwasanaethau.  
Os byddwch yn dod yn ymwybodol o unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o'r 
Cynnwys neu'r Gwasanaethau, rydych yn cytuno i'n hysbysu ar unwaith. 

 
7.2 Gweinidogion Cymru sy'n berchen ar yr hawliau i bob enw a logo ar gyfer 

"RPW", "Taliadau Gwledig Cymru", "Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein" a 
"Llywodraeth Cymru".  Dim ond yn unol ag unrhyw delerau cymwys o ran 
hawliadau neu fel y byddwn yn caniatáu fel arall y gallwch ddefnyddio'r 
enwau a'r logos hyn. 

 
7.3 Mae'r Cynnwys a'r Deunyddiau yn ddarostyngedig i ddiogelwch hawlfraint 

y Goron.  Gellir eu hatgynhyrchu am ddim mewn unrhyw fformat neu 
gyfrwng ar yr amod y cânt eu hatgynhyrchu yn gywir ac na chânt eu 
defnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.  Pan gaiff y Cynnwys neu'r 
Deunyddiau eu hailgyhoeddi neu eu copïo i eraill, bydd yn rhaid nodi 
ffynhonnell y Deunyddiau hyn a chydnabod statws yr hawlfraint.  Nid yw'r 
hawl i atgynhyrchu Deunydd a ddiogelir gan y Goron yn ymestyn i unrhyw 
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Ddeunydd ar y Wefan hon y nodir ei fod yn hawlfraint trydydd parti a rhaid 
cael caniatâd i atgynhyrchu Deunydd o'r fath gan ddeiliaid yr hawlfraint 
dan sylw. 

 
7.4 Yn amodol ar ddarpariaethau paragraff 14, rydych drwy hyn yn rhoi 

caniatâd byd-eang, di-freindal, bythol-barhaus, di-alw'n-ôl i ni, ein 
trwyddedeion a'n haseineion i gopïo, cyhoeddi copïau, cyfleu i'r cyhoedd, 
rhyddhau i'r cyhoedd a defnyddio unrhyw Ddeunydd rydych yn ei 
drosglwyddo, lanlwytho neu ei osod ar y Wefan na chaiff ei drosglwyddo, 
lanlwytho na'i osod yn amodol ar unrhyw rwymedigaeth o ymddiriedaeth. 

 
8 Eich Gwarantau 
 
8.1 Rydych yn gwarantu'r canlynol: 

 
(a) bod gennych yr hawl, yr awdurdod a'r gallu angenrheidiol i 

ddefnyddio'r Wefan a'r Gwasanaethau (gan gynnwys, lle y bo'n 
berthnasol, yr awdurdod i gyflwyno Hawliadau neu unrhyw ffurflenni 
eraill) ac i ymrwymo i'r Telerau hyn;  

 
(b) bod yr holl wybodaeth a'r manylion a ddarperir gennych chi i ni (gan 

gynnwys, lle y bo'n berthnasol, y wybodaeth a geir mewn unrhyw 
Hawliadau neu mewn unrhyw ffurflenni eraill a gyflwynir gennych chi) 
yn wir, yn gywir ac yn gyfredol ymhob agwedd ac ar bob adeg;  

 
(c) y byddwch yn sicrhau y caiff yr holl ddata a gwybodaeth a gyflwynir ar 

eich rhan eu cyflwyno gan yr unigolion hynny sy'n gysylltiedig â'ch 
busnes neu asiantau sy'n meddu ar yr awdurdod priodol i wneud 
cyflwyniad o'r fath ac yn unol ag unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan 
RPW o bryd i'w gilydd;  

 
(ch) y byddwch yn cydymffurfio â'r Telerau hyn gan gynnwys, heb 

gyfyngiad, eich rhwymedigaethau a nodir ym mharagraff 5 uchod. 
 

9 Ymwadiad Cyffredinol a Chyfyngiadau ar Atebolrwydd 
 
9.1 Rydych yn deall yn benodol mai eich cyfrifoldeb chi yw'r defnydd o'r 

Cynnwys, y Gwasanaethau a'r Deunyddiau ac yn cytuno â hynny.  Rydym 
yn darparu'r Wefan ar sail "fel ag y mae" ac "fel sydd ar gael" ac nid ydym 
yn gwneud unrhyw sylwadau na gwarantau o unrhyw fath o ran y 
Cynnwys, y Deunyddiau na'r Gwasanaethau gan gynnwys, heb gyfyngiad 
o ran cywirdeb, amseru, dibynadwyedd, cyflawnder neu addasrwydd at 
unrhyw ddiben o ran gwybodaeth neu ddatganiadau a geir ynddynt, neu 
ddatganiadau, cyngor a safbwyntiau a roddir gan Ddefnyddwyr (gan 
gynnwys Partïon Busnes) ar y Wefan.  Gallai'r Cynnwys a'r Deunyddiau 
gynnwys anghywirdebau technegol neu wallau teipograffyddol. 

 
9.2 Nid ydym yn gwneud unrhyw warantau o unrhyw fath o ran y 

Gwasanaethau, boed hynny'n benodol neu'n ymhlyg, gan gynnwys 
gwarantau ymhlyg o ran ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben 
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penodol a pheidio â thorri hawliau, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny.  Yn 
arbennig, nid ydym yn gwarantu nac yn honni'r canlynol: 

 
(a) y bydd y canlyniadau y gellir eu cael o ganlyniad i ddefnyddio'r 

Gwasanaethau yn gywir nac yn ddibynadwy; neu 
 
(b) y bydd ansawdd unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau, gwybodaeth 

neu Ddeunyddiau eraill (gan gynnwys y Deunyddiau) a gewch drwy'r 
Gwasanaethau yn bodloni eich disgwyliadau. 

 
9.3 Bydd unrhyw Gynnwys a gaiff ei lawrlwytho neu a geir fel arall drwy 

ddefnyddio'r Gwasanaethau yn ôl eich disgresiwn a'ch risg chi eich hun ac 
rydych yn deall mai chi fydd yn llwyr gyfrifol am unrhyw ddifrod i'ch system 
gyfrifiadurol neu am unrhyw ddata a gaiff ei golli o ganlyniad i lawrlwytho 
unrhyw Gynnwys o'r fath ac yn cytuno â hynny. 

 
9.4 Rydym yn eithrio i'r graddau mwyaf a ganiateir yn ôl y gyfraith unrhyw 

atebolrwydd a phob atebolrwydd ni waeth sut y bydd yn codi o ran unrhyw 
Ddeunydd a gaiff ei osod, ei gyhoeddi neu ei drosglwyddo gan 
Ddefnyddwyr (gan gynnwys Partïon Busnes eraill) y Wefan.  Nid ydym yn 
gwneud unrhyw sylwadau o ran y wybodaeth a gaiff ei gosod ar y Wefan 
(boed hynny o ran ei chywirdeb, ei digonolrwydd, ei chyflawnder neu fel 
arall) ac rydych yn gyfrifol am ofyn am gyngor annibynnol eich hun cyn 
gweithredu gan ddibynnu arni ac hefyd am unrhyw ddefnydd a wnewch 
ohoni.  Ni fyddwn yn atebol am unrhyw benderfyniad a wneir neu 
unrhyw gam a gymerir gan Ddefnyddiwr neu Barti Busnes (gan 
gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw drefniant cytundebol neu drefniant 
arall y byddwch yn ymrwymo iddo gydag unrhyw drydydd parti neu 
unrhyw weithgarwch all-lein y byddwch yn cymryd rhan ynddo o 
ganlyniad i ddefnyddio'r Wefan) mewn perthynas â'ch defnydd o'r 
Wefan, ac rydych drwy hyn yn cydnabod mai yn ôl eich disgresiwn 
a'ch risg chi eich hun yn unig y byddwch yn defnyddio'r Wefan. 

 
9.5 Nid ydym yn derbyn atebolrwydd am unrhyw ohebiaeth nac unrhyw 

ddefnydd arall o'r Wefan gan unigolion o dan ddeunaw (18) oed, neu nad 
oes ganddynt yr hawl, yr awdurdod neu'r gallu angenrheidiol i ddefnyddio'r 
Wefan neu i fod yn ymrwymedig i'r Telerau hyn, sy'n torri'r Telerau hyn, 
gan gynnwys unrhyw wybodaeth a gaiff ei lanlwytho i'r Wefan gan 
unigolion sy'n gysylltiedig â'ch busnes a/neu asiantau heb eich awdurdod, 
ond heb fod yn gyfyngedig i hynny. 

 
9.6 Ni fyddwn ni nac unrhyw rai o'n cyflogeion, asiantau neu gynrychiolwyr 

eraill yn atebol, boed hynny drwy gontract, camwedd, esgeulustra neu fel 
arall, am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath, boed hynny'n 
uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, sy'n deillio o'ch defnydd o'r Wefan neu 
mewn perthynas â'ch defnydd o'r Wefan.  Mae hyn yn gyfyngiad 
cynhwysfawr ar atebolrwydd sy'n berthnasol i bob difrod o unrhyw 
fath gan gynnwys, heb gyfyngiad, difrod i feddalwedd neu 
galedwedd, colli busnes, colli elw, colli data, incwm neu elw, iawndal 
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digolledu, uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol, colli eiddo 
neu ddifrod i eiddo a hawliadau gan drydydd partïon. 

 
9.7 Ni fwriedir i unrhyw rai o'r eithriadau a'r cyfyngiadau yn y Telerau hyn 

gyfyngu ar unrhyw hawliau statudol nas eithrir, nac i eithrio na chyfyngu ar 
ein hatebolrwydd i chi mewn unrhyw ffordd am gamgynrychiolaeth 
dwyllodrus neu farwolaeth neu anaf personol yn deillio o'n hesgeulustod 
neu esgeulustod ein cyflogeion neu'n hasiantau. 

 
9.8 Caiff pob un o'r eithriadau a/neu gyfyngiadau ar atebolrwydd uchod eu 

diffinio fel darpariaeth unigol ac ar wahân o'r Telerau hyn. 
 
9.9 Nid yw rhai awdurdodaethau yn caniatáu i rai gwarantau penodol gael eu 

heithrio neu i atebolrwydd gael ei gyfyngu neu ei eithrio ar gyfer difrod 
damweiniol neu ganlyniadol.  Felly, mae'n bosibl na fydd rhai o'r 
cyfyngiadau a'r eithriadau yn y Telerau hyn yn berthnasol i chi. 

 
10 Indemniad 
 
10.1 Rydych yn cytuno i indemnio a'n cael yn ddi-fai mewn perthynas ag 

unrhyw hawliad neu iawndal (gan gynnwys ffioedd cyfreithiol mewn 
perthynas ag unrhyw achos o'r fath) a wneir gan drydydd parti mewn 
perthynas ag unrhyw fater sy'n ymwneud â'ch defnydd, neu'n deillio o'ch 
defnydd o'r Wefan a/neu'r Gwasanaethau a/neu eich statws fel Parti 
Busnes neu Ddefnyddiwr y Wefan neu sy'n deillio o unrhyw achos neu 
achos a amheuir o fynd yn groes i'r Telerau hyn gennych chi neu unrhyw 
achos lle byddwch yn torri unrhyw gyfraith neu hawliau unrhyw drydydd 
parti. 

 
11 Defnyddio, Addasu, Atal a Therfynu'r Gwasanaethau 
 
11.1 Gallwch ganslo eich cofresriad unrhyw bryd drwy ddilyn y cyfarwyddiadau 

a ddarperir ar y Wefan. 
 
11.2 Rydym yn cadw'r hawl ar unrhyw adeg ac o bryd i'w gilydd yn ôl ein 

disgresiwn llwyr a chyda rhybudd neu heb rybudd i wneud y canlynol: 
 

(a) gwrthod mynediad i'r Wefan neu unrhyw ran ohoni i Ddefnyddwyr a 
gwrthod darparu'r Gwasanaethau i unrhyw Ddefnyddiwr sy'n torri'r 
Telerau hyn; a/neu 

(b) addasu'r Gwasanaethau (neu unrhyw ran ohonynt) neu eich defnydd 
o'r Gwasanaethau, neu roi'r gorau iddynt, dros dro neu'n barhaol.  
Rydych yn cytuno na fyddwn yn atebol i chi nac i unrhyw drydydd 
parti am unrhyw achos o'r fath o addasu, atal neu roi'r gorau i'r 
Gwasanaethau; a/neu 

(c) diddymu eich cofrestriad a/neu dynnu eich hawl i ddefnyddio'r 
Deunyddiau a/neu Ddeunyddiau (neu unrhyw ran ohonynt) yn ôl.  
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Rydych yn cytuno na fyddwn yn atebol i chi nac i unrhyw drydydd 
parti am unrhyw achos o'r fath o ddiddymu neu dynnu hawl yn ôl. 

 
11.3 Mae ein hawliau o dan y paragraff 11 hwn yn ychwanegol at  ein holl 

hawliau a'n rhwymedïau eraill o dan y Telerau hyn a heb ymrwymiad 
iddynt neu fel arall. 

 
11.4 Rydym yn cadw'r hawl ar unrhyw adeg heb rybudd i ddiwygio, addasu, 

newid neu ddiweddaru'r Wefan, y Cynnwys, y Deunyddiau, y 
Gwasanaethau a/neu'r Telerau hyn ac rydych yn cytuno i ymrwymo i 
addasiadau, newidiadau neu ddiweddariadau o'r fath a gaiff eu gosod ar y 
Wefan.  Drwy barhau i ddefnyddio'r Wefan ar ôl i unrhyw addasiadau, 
newidiadau neu ddiweddariadau o'r fath gael eu gosod arni, byddwch yn 
dangos eich bod yn cytuno i ymrwymo i'r diwygiadau hynny.  Rydych yn 
gyfrifol am edrych ar y Telerau hyn a'r Wefan yn rheolaidd er mwyn gweld 
unrhyw addasiadau, newidiadau neu ddiweddariadau. 

 
12 Defnyddio a Storio 
 
12.1 Rydych yn cytuno nad oes unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd gennym o 

ran achosion o ddileu neu fethu â storio unrhyw negeseuon a gohebiaeth 
arall a gynhelir neu a drosglwyddir fel rhan o'r Gwasanaethau.  Rydych 
hefyd yn cydnabod ein bod yn cadw'r hawl i newid yr arferion cyffredinol 
hyn yn ôl ein disgresiwn llwyr gyda rhybudd neu heb rybudd. 

13 Dolenni Trydydd Parti  

13.1 O bryd i'w gilydd mae'n bosibl y byddwn yn darparu dolenni o'r Wefan i 
wefannau trydydd parti.  Ni fyddwn yn atebol mewn unrhyw ffordd o gwbl 
ac nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau, gwarantau, argymhellion na 
chymeradwyaethau mewn perthynas ag argaeledd unrhyw wefan trydydd 
parti o'r fath nac unrhyw gynnwys, hysbysebion, cynhyrchion neu 
Wasanaethau ar wefannau o'r fath neu sydd ar gael o wefannau o'r fath. 

 
13.2 Drwy gynnig y dolenni y cyfeirir atynt uchod i chi, nid ydym yn cymeradwyo 

unrhyw beth a gynhwysir ar wefannau o'r fath mewn ffordd ymhlyg nac yn 
benodol nac yn cadarnhau unrhyw gysylltiad â gweithredwyr gwefannau 
o'r fath.  Yn benodol nid oes atebolrwydd arnom ar gyfer unrhyw 
Ddeunydd anghywir, tramgwyddus, difenwol neu anllad sy'n ymddangos ar 
y gwefannau trydydd parti hyn. 

 
 
14 Polisi Preifatrwydd a Diogelu Data 
 
14.1 Rydym yn cymryd pob cam rhesymol i ddiogelu unrhyw wybodaeth y 

byddwch yn ei chyflwyno i ni, a hynny ar-lein drwy'r Wefan ac all-lein, yn 
unol â deddfwriaeth fel Deddf Diogelu Data 1998 (y "Ddeddf").  Nid ydym 
yn rhannu, gwerthu na rhentu'r wybodaeth y byddwch yn ei darparu gydag 
unrhyw unigolyn, cwmni neu sefydliad arall neu i unrhyw unigolyn, cwmni 
neu sefydliad arall mewn unrhyw ffordd ac eithrio'r ffyrdd a nodir yn y 
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Telerau hyn (gan gynnwys paragraffau 15 ac 16 isod ond heb fod yn 
gyfyngedig iddynt) neu fel sy'n ofynnol gan ein polisïau mewnol.  Mae 
Llywodraeth Cymru wedi'i chofrestru fel rheolydd data gyda'r Comisiynydd 
Gwybodaeth o dan rif Z7107446.  I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at 
God Ymarfer ar Ganiatáu i'r Cyhoedd Weld Gwybodaeth Llywodraeth 
Cymru sydd ar gael yn http://cymru.gov.uk/cyhoeddiadau. 

 
14.2 Yn ystod y broses gofrestru neu ar unrhyw adeg ddilynol pan fyddwch yn 

ateb cwestiynau, mae'n bosibl y byddwn yn casglu a phrosesu 
gwybodaeth bersonol gennych chi, unigolion sy'n gysylltiedig â'ch busnes 
a/neu asiantau, megis eich enwau, cyfeiriadau e-bost, cyfeiriadau cartref a 
rhifau ffôn cyswllt.  Mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio gwybodaeth a 
gasglwyd gennym i wella a rhedeg y Wefan, gohebu gyda chi a'ch Enwau 
Cyswllt, darparu ystadegau defnydd, at ddibenion llunio adroddiadau ar 
arian Llywodraeth Cymru a/neu arian Ewropeaidd ac at unrhyw ddiben 
arall y byddwch yn ei ganiatáu.  Drwy ddatgelu gwybodaeth bersonol i ni, 
rydych chi, unigolion sy'n gysylltiedig â'ch busnes, asiantau a/neu Enwau 
Cyswllt yn caniatáu i wybodaeth gael ei chasglu, storio a'i phrosesu fel y 
nodir yn y Telerau hyn. 

 
14.3 Rydym yn dilyn mesurau diogelwch priodol wrth storio gwybodaeth 

bersonol er mwyn atal achosion o fynediad heb awdurdod gan drydydd 
partïon.  Fodd bynnag, nid yw'r Rhyngrwyd yn gyfrwng cwbl ddiogel ac 
rydych yn cydnabod, i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, na 
fyddwn yn gyfrifol am unrhyw achos o ddefnyddio, dosbarthu, difrodi neu 
ddinistrio data personol heb awdurdod, ac yn cytuno â hynny. 

 
14.4 Byddwn yn ceisio sicrhau bod unrhyw rai o'n darparwyr gwasanaeth, ein 

hisgontractwyr a'n hasiantau sy'n ymwneud â chyflenwi'r Gwasanaethau 
(neu unrhyw rai ohonynt) a chontractwyr trydydd parti a gyflogir gennym i 
drwsio neu addasu'r Wefan neu roi cyngor ar ei gweithrediad yn 
cydymffurfio â'r Ddeddf. 

 
14.5 Ar ôl ichi logio i mewn i RPW Ar-lein, rydym yn storio ffeiliau testun bach 

o’r enw “cwcis” ar eich cyfrifiadur neu ddyfais (h.y. tablet neu ffôn 
symudol).  “Cwcis Sesiwn” yw’r enw arnynt ac mae gwybodaeth ynddynt 
sy’n helpu RPW Ar-lein i’ch adnabod pan fyddwch yn defnyddio’r safle ac 
yn symud drwy’r tudalennau.  Ar ôl ichi logio allan neu gau’ch porwr, bydd 
y cwcis yn cael eu dinistrio.  Hefyd, mae RPW Ar-lein yn defnyddio Google 
Analytics, gwasanaeth dadansoddi gan Google Inc. (“Google”) i gasglu 
gwybodaeth am y ffordd yr ydych yn defnyddio RPW Ar-lein.  Rydym yn 
gwneud hyn er mwyn sicrhau bod y safle’n bodloni gofynion y defnyddiwr 
ac i’n helpu ni i wneud gwelliannau.  Mae Google Analytics yn defnyddio 
“cwcis” a cod JavaScript i ddadansoddi’r modd y mae’r defnyddiwr yn 
defnyddio gwefan; dinistrir y cwcis yn unol â’r dyddiadau terfynu a nodir yn 
adran 14.6 isod.   

 
Trosglwyddir yr wybodaeth a gynhyrchir am y modd yr ydych yn 
defnyddio’r wefan (gan gynnwys cyfeiriad eich darparwr rhyngrwyd - IP) i 
serfwyr Google yn Unol Daleithiau America a chaiff ei storio yno hefyd.  Ni 
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fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata personol 
arall blaenorol a fyddwn ni ddim yn datgelu eich gwybodaeth bersonol 
iddyn nhw chwaith (e.e. eich enw a’ch cyfeiriad) ac ni ellir defnyddio’r 
wybodaeth hon i’ch adnabod.  Hefyd, nid yw Google yn cael defnyddio na 
rhannu ein data dadansoddol ni (oni bai bod y gyfraith yn dweud hynny 
neu os mai trydydd parti sy’n prosesu’r wybodaeth ar ran Google). 
 
Os ydych yn defnyddio’r wefan, rydych yn cytuno bod Google yn cael 
prosesu data amdanoch chi yn y modd ac at y pwrpas a nodir uchod. 

 
14.6 Er bod modd i chi osod eich porwr fel nad yw’n derbyn cwcis, nid yw RPW 

Ar-lein yn gallu gweithio hebddynt.   
 
 Gallwch ddewis peidio â defnyddio Google Analytics drwy lawrlwytho a 

gosod “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” ar eich cyfrifiadur sydd 
ar gael ar wefan Google. 

14.7 Mae RPW Ar-lein yn defnyddio Porth y Llywodraeth i chi allu cynnal eich 
manylion diogelwch a logio i mewn.  Mae hefyd yn defnyddio cwcis ac mae 
gwybodaeth amdanynt ym Polisi preifatrwydd.   

 
 
14.8 Dyma’r cwcis y mae RPW Ar-lein yn eu defnyddio: 
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14.9 Nid ydym yn gyfrifol am y modd y mae cwmnïau eraill y mae gennym 

gysylltiad â hwy yn defnyddio cwcis a pha ddolenni sydd ar gael yn unol â 
pharagraff 13 uchod gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, ddolenni i 
wefan Porth y Llywodraeth. 

 
14.10 Mae ein gweithdrefnau diogelwch ar gyfer storio a datgelu manylion 

cwsmeriaid yn cydymffurfio â gofynion y Ddeddf.  Lle mae'r Wefan yn 
cynnwys dolenni i wefannau trydydd parti, dylech nodi nad ydym yn gyfrifol 
am arferion preifatrwydd neu bolisïau eraill perchenogion a gweithredwyr y 
gwefannau hynny.  Felly rydym yn eich annog i ddarllen y datganiadau a'r 
polisïau preifatrwydd ar bob gwefan trydydd parti lle y gofynnir i chi 
gyflwyno gwybodaeth bersonol. 

 
14.11 Ac eithrio lle y mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith (gan gynnwys cyfraith yr 

Undeb Ewropeaidd) i ni ddatgelu eich gwybodaeth ac yn amodol ar 
ddarpariaethau paragraffau 15 ac 16 isod, dim ond gyda'ch caniatâd chi y 
byddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i drydydd partïon. 

 
14.12 Mae gan unigolion sy'n gysylltiedig â'ch busnes, asiantau a/neu Enwau 

Cyswllt hawl i weld unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanynt (a 
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gallwn godi ffi fechan am wneud hyn) a gallant gywiro unrhyw 
anghywirdebau yn eu gwybodaeth. 

 
15 Datgelu Data a Rhannu Data Personol 
 
15.1 Deddf Diogelu Data 1998:  Hysbysiad Preifatrwydd.  Mae'r hysbysiad hwn 

yn eich hysbysu am ddefnydd Llywodraeth Cymru o'r wybodaeth a 
ddarperir ar Ffurflen y Cais Sengl, Ffurflen Cais Glastir neu unrhyw 
ddogfen arall a ddefnyddir mewn cysylltiad â'ch ceisiadau am gymorth o 
dan gynllun taliad uniongyrchol y Polisi Amaethyddol Cyffredin a 
Chynlluniau Amaeth-amgylcheddol Datblygu Gwledig a Choedwigaeth, 
cais i gael mynediad i gynlluniau Glastir, neu unrhyw ddogfen a grëir neu a 
geir mewn cysylltiad â cheisiadau o'r fath.  Bydd defnydd Llywodraeth 
Cymru o'r wybodaeth yn cynnwys rhannu rhywfaint o wybodaeth ag 
asiantaethau a chyrff cyhoeddus eraill, a sicrhau bod rhywfaint o 
wybodaeth ar gael i'r cyhoedd. 
 

15.2 Caiff y wybodaeth ei phrosesu a'i rheoli gan Lywodraeth Cymru yn unol â'i 
rhwymedigaethau a'i dyletswyddau o dan y Rheoliadau Ewropeaidd 
canlynol: 

 
(a) Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1290/2005 

(b) Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 73/2009 

(c) Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 1120/2009 

(ch) Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 1121/2009 

(d) Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 1122/2009 

(dd) Rheoliadau'r Cyngor (EC) Rhif 1257/1999 a (EC) Rhif 1698/2005 

(e) Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 1974/2006 

(f) Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 65/2011. 

15.3 Caiff y wybodaeth ei defnyddio'n bennaf at ddibenion prosesu a 
phenderfynu ar geisiadau.  Fodd bynnag, gall Llywodraeth Cymru (neu ei 
hasiantau) hefyd ddefnyddio'r wybodaeth a gyflenwir at ddibenion eraill, a 
fydd yn cynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â'i swyddogaethau a'i 
dyletswyddau o dan Bolisi Amaethyddol Cyffredin y Gymuned Ewropeaidd 
ac â'i rhwymedigaethau amgylcheddol statudol. 
 

15.4 Noda deddfwriaeth yr UE y bydd cymhwysedd cynllun yn ddibynnol, 
ymhlith pethau eraill, ar fodloni gofynion trawsgydymffurfio.  Mae 
trawsgydymffurfio yn golygu bod yn rhaid i bob gweithgaredd ffermio 
gydymffurfio â rheolau y darperir ar eu cyfer mewn 18 o Gyfarwyddebau 
presennol y Comisiwn Ewropeaidd.  Yr asiantaethau sy'n gysylltiedig â 
gorfodi'r cyfarwyddebau hyn ar hyn o bryd ac y gall Llywodraeth Cymru 
rannu gwybodaeth â hwy yw'r canlynol: 
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(a) Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru 

(b) Cyngor Cefn Gwlad Cymru 

(c) Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol 

(ch) Y Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol 

(d) 22 o Awdurdodau Lleol Cymru 

(dd) Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru 

(e) DEFRA 

(f) Swyddfeydd Amaethyddiaeth eraill Llywodraeth y DU 

(ff) Y Comisiwn Coedwigaeth. 

15.5 Mae Erthyglau 8 (a) ac (e) o Reoliad Comisiwn Ewropeaidd (EC) Rhif 
1122/2009, yn darparu'n benodol ar gyfer sefydlu system o reolaeth 
effeithiol ar Drawsgydymffurfio, sy'n cynnwys rhannu gwybodaeth 
angenrheidiol rhwng yr asiantaethau talu a'r awdurdodau rheoli cymwys. 

 
15.6 Yn benodol, gellir defnyddio'r wybodaeth ar gyfer y canlynol: 
 

(a) Trawsgydymffurfio a thrawswirio rhwng sefydliadau partner i atal 
achosion o dorri'r cynlluniau a weinyddir ganddynt 

(b) Gweinyddu IACS, Glastir, SPS a chynlluniau eraill a hawlir 

(c) Cynhyrchu a chyhoeddi mapiau 

(ch) Sicrhau bod adroddiadau a lunnir ar ddata cyfanredol ar gael i'r 
cyhoedd, drwy dudalennau Rhyngrwyd Llywodraeth Cymru 

(d) Paratoi dadansoddiadau ystadegol cryno (nad enwir unigolion 
ynddynt) 

(dd) Llywio penderfyniadau o ran newidiadau mewn polisi a chyllid 

(e) Nodi tirfeddianwyr/defnyddwyr os bydd argyfyngau, e.e. rheoli 
clefydau a rheoli achosion o dorri cynlluniau 

(f) Diogelu buddiant ymgeisydd mewn cadwraeth tir a materion a all godi 
oherwydd ymholiadau cyllid 

(ff) Caniatáu i sefydliadau partner gyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol 

(g) Datgelu i awdurdodau rheoleiddio, megis Cyllid a Thollau EM a'r 
heddlu, lle mae er budd y cyhoedd i wneud hynny 

(ng) Cyhoeddi gwybodaeth benodol ac ymateb i geisiadau am wybodaeth. 



Fersiwn 1.00 18

15.7 Gall eich gwybodaeth, gan gynnwys eich gwybodaeth bersonol, fod yn 
destun cais gan aelod arall o'r cyhoedd.  Wrth ymateb i geisiadau o'r fath 
efallai y bydd yn ofynnol i Lywodraeth Cymru ryddhau gwybodaeth, gan 
gynnwys eich gwybodaeth bersonol.  Bydd ei ymateb i geisiadau o'r fath 
yn unol â Chod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Ganiatáu i'r Cyhoedd weld 
Gwybodaeth. 

 
15.8 Cyhoeddir y Cod ar y Rhyngrwyd yn:  www.cymru.gov.uk/cyhoeddiadau 
 
 
 
16. Rhyddid Gwybodaeth 
 
16.1 Rydym yn ddarostyngedig i'r cyfreithiau sy'n llywodraethu hawl pobl i weld 

gwybodaeth fel y nodir yn y Cod Ymarfer.  Er ei bod yn bosibl datgelu'r holl 
wybodaeth a ddarperir gennych, ceir rhai eithriadau i ddatgelu a all 
ddiogelu gwybodaeth sy'n gyfrinachol neu'n fasnachol sensitif.  Byddwn yn 
eithrio'r wybodaeth honno rhag cael ei datgelu, lle y gellir dangos 
tystiolaeth bod y wybodaeth yn wirioneddol gyfrinachol neu lle y byddai ei 
datgelu yn cael effaith andwyol ar eich buddiannau masnachol chi neu'n 
buddiannau masnachol ni a bod rhoi'r eithriad ar waith o fudd tra phwysig 
i'r cyhoedd. 

 
16.2 Fel arfer, byddwn yn ymgynghori â chi os byddwn yn cael cais am y 

wybodaeth rydych wedi'i darparu. 
 
16.3 Heb ystyried darpariaethau 16.1 a 16.2 uchod, gallwn ddatgelu unrhyw 

wybodaeth sy'n ymwneud â chi y credwn sy'n ofynnol i ni, yn ôl ein 
disgresiwn llwyr, ei datgelu yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 
a/neu unrhyw ofynion statudol eraill. 

 
16.4 I gael rhagor o wybodaeth am gyhoeddi a datgelu gwybodaeth a'ch 

hawliau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998, Deddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000 a Chod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Hawl y Cyhoedd i Weld 
Gwybodaeth gweler canllawiau'r cynllun unigol fel y'i cyhoeddir ar y 
Rhyngrwyd. 

 
17 Cyffredinol 
 
17.1 Os bydd unrhyw lys yn penderfynu na ellir gorfodi unrhyw ddarpariaeth yn 

y Telerau hyn, caiff ei dileu a bydd y darpariaethau sy'n weddill yn 
parhau'n gwbl weithredol. 

17.2 Ni fyddwn yn atebol am unrhyw achos o fethu, atal neu derfynu mynediad 
i'r Wefan neu unrhyw Gynnwys yn deillio o ddigwyddiad force majeure, 
neu'n deillio o weithredoedd neu reoliadau unrhyw awdurdod llywodraethol 
neu uwch-genedlaethol neu os na fydd ein gweinwyr yn gweithio.  Bydd 
digwyddiad force majeure yn cynnwys, heb gyfyngiad, methiannau 
seilwaith, ymyrraeth gan y llywodraeth, rhyfeloedd, ansefydlogrwydd sifil, 
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herwgipio, tân, llifogydd, storm, streic, cau allan, ymosodiadau terfysgol 
neu gamau diwydiannol sy'n effeithio arnom ni neu ein cyflenwyr. 

 
17.3 Mae eich hawliau a'ch rhwymedigaethau o dan y Telerau hyn yn 

berthnasol i chi, unigolion sy'n gysylltiedig â'ch busnes a/neu asiantau, ac 
rydych yn cytuno na fyddwch yn pennu, prydlesu, codi tâl, is-drwyddedu 
na throsglwyddo hawliau a rhwymedigaethau o'r fath fel arall, boed 
hynny'n llwyr neu'n rhannol, nac yn honni eich bod yn gwneud hynny. 

 
17.4 Ni fydd unrhyw beth yn y Telerau hyn (fel y cânt eu diwygio gennym o bryd 

i'w gilydd) yn creu unrhyw hawl na budd i unrhyw drydydd parti o dan 
Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999.  Nid yw hyn yn 
effeithio ar unrhyw hawl neu rwymedi trydydd parti sy'n bodoli neu sydd ar 
gael ac eithrio o dan y Ddeddf honno. 

 
17.5 Bydd y Telerau hyn yn llywodraethu eich defnydd o'r Gwasanaethau gan 

eithrio unrhyw delerau ac amodau eraill a gynigir gennych chi (neu unrhyw 
rai o'r unigolion sy'n gysylltiedig â'ch busnes a/neu asiantau). 

 
17.6 Caiff penawdau adrannau eu cynnwys er cyfleustra yn unig ac ni fyddant 

yn effeithio ar sut y caiff y Telerau hyn eu dehongli. 

17.7 Ni fydd unrhyw fethiant neu oedi gennym i arfer unrhyw hawl neu rwymedi 
yn unol â hyn yn golygu ein bod yn ildio unrhyw hawl neu rwymedi o'r fath 
nac yn ein hatal rhag ei arfer ymhellach nac arfer unrhyw hawl neu 
rwymedi arall. 

17.8 Gellir eich hysbysu naill ai drwy e-bost, neges destun SMS neu bost 
cyffredin.  Gall y Gwasanaeth hefyd eich hysbysu am newidiadau i'r 
Telerau hyn neu faterion eraill drwy arddangos hysbysiadau neu ddolenni i 
hysbysiadau i chi'n gyffredinol ar y Wefan. 

17.9 Caiff y Telerau hyn eu rheoli a'u dehongli yn unol â deddfau Lloegr a 
Chymru ac rydych yn cytuno i ufuddhau i awdurdodaeth benodol Llysoedd 
Cymru a Lloegr. 

 
17.10 Ni allwn warantu mynediad Ar-lein RPW bob amser, a hefyd nid ydym yn 

storio dogfennau am gyfnod amhenodol.  Felly rydym yn argymell eich bod 
yn parhau â'ch arfer cadw cofnodion presennol ac yn cadw copïau o holl 
gofnodion unrhyw ohebiaeth rhyngom ni.  Nid yw system Ar-lein RPW yn 
disodli'r angen i chi gadw eich cofnodion eich hun. 

 
18 Adborth a Chwynion 
 
18.1 Os bydd gennych unrhyw gwynion am Barti Busnes neu Ddefnyddiwr arall 

neu am unrhyw agwedd ar y Wefan neu'r Gwasanaethau, neu os bydd 
gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech roi adborth arall, gallwch 
gysylltu â ni drwy ddilyn y gweithdrefnau a nodir ar ein tudalen desg 
gymorth  http://cymru.gov.uk/rpwarlein. 

 


