
 

Ysgol   Gyfun   Cwm   Rhymni  
Contract   Defnydd   Digidol   (cytundeb   DAD)  
 
Mae   technoleg   yn   chwarae   rhan   fawr   ym   mywydau   ein   myfyrwyr.   Gall   dyfeisiau   personol   wella   a  
chyfoethogi   cyfleoedd   dysgu   gartref   ac   yn   yr   ysgol.   Mae   Cwm   Rhymni   wedi   ymrwymo   i   ganiatáu  
defnyddio   dyfeisiau   personol   yn   yr   ysgol   yn   gyfrifol   er   mwyn   darparu   cymaint   o   lwybrau   at  
ddealltwriaeth   â   phosibl   i'n   myfyrwyr.   
 
Gwybodaeth   Gyffredinol   
Mae   mynediad   i   rwydwaith   diwifr   Cwm   Rhymni   -   Gwesteion   (DAD)   -   Dewch   â'ch   Dyfais),   naill   ai   â  
dyfeisiau   a   ddarperir   gan   ysgolion   neu   bersonol,   yn   cael   ei   hidlo   yn   unol   â   Pholisi   Defnydd   Teg   Cwm  
Rhymni   a   ChBSC.   Ni   fydd   gan   fyfyrwyr   fynediad   uniongyrchol   i   unrhyw   ddogfennau   ar   rwydwaith   yr  
ysgolion   o'u   dyfeisiau   personol.   Fodd   bynnag,   trwy   ddefnyddio   cyfrif   Google   Apps   for   Educa�on   eu  
hysgol,   gallant   gyfnewid   dogfennau   ag   athrawon   a   chyd-fyfyrwyr.  
 
Mae   mynediad   i   rwydwaith   diwifr   Cwm   Rhymni   -   Gwesteion   yn   fraint,   nid   yn   hawl .   
Mae   unrhyw   ddefnydd   o   rwydwaith   diwifr   yn   golygu   cyfrifoldeb   personol   a   chydymffurfiad   â   holl  
reolau'r   ysgol   a   Pholisïau   Defnydd   Derbyniol   Cwm   Rhymni.   Wrth   ddefnyddio   rhwydwaith   Cwm  
Rhymni   rydych   yn   bodloni   i   roi   caniatâd   i   staff   TG   gynnal   unrhyw   ymchwiliadau   angenrheidiol  
ynghylch   defnyddio'r   rhyngrwyd   yn   amhriodol   ar   unrhyw   adeg.   
 
Pan   fyddaf   yn   defnyddio   TGCh   yn   yr   ysgol   mae   gen   i   gyfrifoldebau   a   rheolau   i'w   dilyn.   Rwy'n  
cytuno   i:   

● Fod   yn   ddefnyddiwr   diogel   pryd   bynnag   a   lle   bynnag   y   byddaf   yn   defnyddio'r   dechnoleg  
honno,   

● Ymddwyn   yn   gyfrifol   pryd   bynnag   a   ble   bynnag   yr   wyf   yn   defnyddio   technoleg   ac   yn   cefnogi  
eraill   trwy   fod   yn   barchus   yn   y   ffordd   yr   wyf   yn   siarad   â   nhw   ac   yn   gweithio   gyda   nhw   a  
fyddaf   i   byth   yn   ysgrifennu   na   chymryd   rhan   mewn   bwlio   ar-lein.   Mae   hyn   yn   cynnwys   anfon  
negeseuon   ymlaen   a   chefnogi   eraill   mewn   ymddygiad   niweidiol,   amhriodol   ar-lein.  

● Adrodd   i   oedolyn   os   wyf   yn   teimlo'n   anniogel   neu'n   anghyfforddus   ar-lein   neu'n   gweld   ffrind  
yn   anniogel   neu'n   cael   ei   wneud   i   deimlo'n   anghyfforddus   gan   eraill  

 
Er   eich   diogelwch,   dylech   wybod:   

● bod   yr   holl   weithgareddau   ar-lein   yn   cael   eu   mewngofnodi   
● nad   yw   data   a   arbedir   ar   y   rhwydwaith   yn   “breifat”   
● bod   ymddygiad   amhriodol   yn    gallu   arwain   at   gamau   gweithredu   a   allai   greu   anghyfleustra   i  

chi   a'ch   astudiaethau  
 
Canllawiau   ar   gyfer   defnydd:   

● Un   ddyfais   fesul   disgybl   cofrestredig   ar   unrhyw   adeg   
● Defnydd   o   ddyfeisiau   personol   yn   unig   yn   ôl   penderfyniad   yr   athrawon   yn   ystod   gwersi   
● Rhaid   i   ddyfeisiau   gael   eu   defnyddio   yn   unol   â   chyfarwyddyd   gan   athrawon   o   fewn   dosbarth  

dysgu   yn   unig  
● Prif   bwrpas   yr   offer   fydd    ei   ddefnyddio   ar   gyfer   gwaith   addysgol   
● Peidiwch    â    defnyddio   offer   personol   i   dynnu   sylw   
● Rhaid   i   fyfyrwyr   ddod   â   dyfeisiau   wedi   eu   gwefru'n   llawn,   gellir   ond   gwefrio   dyfeisiau    gyda  

chaniatâd   athrawon  
 



 

● Rhaid   i   fyfyrwyr   gytuno   i   beidio   ceisio   osgoi   system   ddiogelwch   a   hidlo’r    ysgol  
● Ni   chaniateir   i   fyfyrwyr   ddosbarthu   lluniau   neu   fideos   ac   eithrio   o   dan   gyfarwyddyd   yr   athro   
● Rydych   yn   gyfrifol   am   ofalu   am   eich   dyfais   cyn,   yn   ystod   ac   ar   ôl   oriau   ysgol.  

 
 
 
Wrth   ddefnyddio   unrhyw   ddyfais   bersonol:   

● Rwy'n   cytuno   i   fod   yn   gyfrifol   yn   fy   nefnydd,   a   pheidio   â   dod   o   hyd   i,   na   chreu   nac   anfon   data  
a   all   fod   yn   niweidiol   neu’n   amhriodol   

● Byddaf   yn   cadw   dyfeisiau'n   ‘dawel’   oni   cheir   cyfarwyddyd   i’r   gwrthwyneb.  
 

Os   oes   gan   y   ddyfais   gamera.   :   
● Byddaf   ond   yn   tynnu   lluniau,   yn   recordio   fideo   neu   sain   os   ydw   i’n   cael   fy   nghyfarwyddo   i  

wneud   hynny   gan   athro  
● Byddaf   yn   gofyn   am   ganiatâd   gan   unigolion   cyn   tynnu   lluniau,   recordio   fideo   neu   sain.   
● Ni   fyddaf   yn   uwchlwytho   unrhyw   gynnwys   i'r   cyfryngau   cymdeithasol   oni   bai   bod   athro   yn  

cyfarwyddo   hynny.   
 
Ni   fydd   Ysgol   Cwm   Rhymni   yn   gyfrifol   am:   

● Ddyfeisiau   personol   sy'n   cael   eu   colli,   eu   difrodi   neu   eu   dwyn  
● Cynnal   a   chadw,   h.y.gwrth-firws,   colli   data,   trwsio   materion   caledwedd   neu   feddalwedd   
● Copi   wrth   gefn   o   ddata   ar   y   cwmwl   
● Ni   fydd   meddalwedd   trwyddedig   ysgol   yn   cael   ei   osod   ar   unrhyw   ddyfais.   

 
Rhestrir   dyfeisiau   y   gellir   eu   defnyddio   yng   Nghwm   Rhymni   isod:   

● Gliniaduron   /   Netbook   /   Llyfr   Nodiadau   
● E-Ddarllenydd   
● Tabledi   (Apple,   Android,   Windows)   
● Ffonau   Symudol  
● Ni   chaniateir   dyfeisiau   gemau   

 
Canlyniadau   Camddefnyddio   /   Amharu   (gall   un   neu   fwy   bod   yn   berthnasol):   

● Cymryd   y   ddyfais   am   y   cyfnod   neu   weddill   y   diwrnod   ysgol   
● Mae'r   ddyfais   yn   cael   ei   chymryd   i   ffwrdd   a'i   chadw   yn   y   Swyddfa   nes   bod   rhiant   /  

gwarcheidwad   yn   ei   chasglu   
● Gwrthodir   caniatâd   i'r   myfyriwr   ddefnyddio   dyfeisiau   personol   yn   yr   ysgol   
● Gellir   gosod   camau   disgyblu   yn   unol   â   pholisi   disgyblu'r   ysgol.  

 



 

Datganiad   o   Gontract   Defnydd   Digidol   
 
 
 
 
Llenwch   y   ffurflen   isod   ar   ôl   i   chi   ddarllen   a   chytuno   ar   y   contract   uchod,   os   gwelwch   yn   dda:   
 
Rhiant   /   Gwarcheidwad   
 
Enw:   _____________________________________________________________   
 
Cyfeiriad:   
______________________________________________________________   
 
______________________________________________________________   
 
______________________________________________________________   
 
Llofnod:   ______________________________________________________________   
 
 
 
 
Enw'r   Disgybl:   ______________________________________________________________   
 
Llofnod:   ______________________________________________________________  
 
 
 
Math   o   Ddyfais:   ______________________________________________________________   
 
 
 
 

 

 

 


