CAIS
enw cyntaf

enw(au) canol

cyfenw

dyddiad geni

gwryw

— — /— — /— — — —

benyw

ddim am ddweud

cyfeiriad

cod post

sir

ysgol / coleg / prifysgol
(os yn berthnasol)
ebost neu rif ffôn
Rhaid cael rhywun sy’n dy adnabod ers dros 2 flynedd, o un o’r galwedigaethau a restrir ar
gefn y ffurflen hon, i roi ei enw a’i gyfeiriad isod i gadarnhau mai ti sydd yn y llun pasbort.
Ni chaniateir aelod o dy deulu.

Cofia roi llun pasbort
diweddar yma.

Rwy’n cadarnhau mai’r
person yn y llun yw

fy enw
45mm

35mm

fy nghyfeiriad

fy swydd

*Ac eithrio Megabus a National Express

Gofyn i berson o’r rhestr isod, sy’n dy adnabod ers
dros 2 flynedd, i gadarnhau mai ti sydd yn y llun
pasbort. Ni chaniateir aelod o dy deulu.
Dyma’r swyddi perthnasol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

athro neu ddarlithydd
cyfrifydd
gweithiwr banc neu gymdeithas adeiladu
bargyfreithiwr
cadeirydd neu gyfarwyddwr cwmni cyfyngedig
ciropodydd
cynghorydd lleol neu gynghorydd sir
gwas sifil (parhaol)
deintydd
peirianydd â chymwysterau proffesiynol
trefnydd angladdau
newyddiadurwr
swyddog llywodraeth leol
gweinidog crefydd gydnabyddedig (gan gynnwys Gwyddoniaeth Gristnogol)
nyrs
swyddog yn y lluoedd arfog
optegydd
fferyllydd
swyddog heddlu
swyddog yn Swyddfa’r Post
gweithiwr cymdeithasol
cyfreithiwr
syrfëwr

Ffonia ni ar 0300 200 2233 os wyt ti am ddefnyddio rhywun sydd ddim ar y
rhestr uchod.
 wyf wedi darllen polisi preifatrwydd fyngherdynteithio
R
a thelerau ac amodau’r cynllun, ac rwy’n cytuno â nhw.
I gael y ffurflen gais hon a gwybodaeth mewn fformat arall, e.e. print bras,
braille neu fformat sain, ebostia: ymholiadau@fyngherdynteithio.cymru
neu ffonia 0300 200 2233

CYSYLLTU Â THI Bydd fyngherdynteithio a Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data personol a roddir gennyt i
weinyddu’r rhaglen a chysylltu â thi amdani pan fo angen. O bryd i’w gilydd, hoffem anfon newyddion a chynigion
arbennig atat. Er enghraifft, gallai’r manylion am gynlluniau teithiau rhatach a gyflwynir yn y dyfodol neu
wybodaeth bwysig sy’n berthnasol i dy grŵp oedran neu leoliad. Ni fyddwn byth yn rhoi dy fanylion i drydydd
partïon heb dy ganiatâd. Ticia’r blwch os hoffet gael yr wybodaeth hon

I’W DYCHWELYD I:

FY NGHERDYN TEITHIO, CANOLFAN GYSWLLT CYMRU
BLWCH POST 52, PENRHYNDEUDRAETH, LL49 0AU
llyw.cymru/fyngherdynteithio
Teithiau rhatach a ariennir gan Lywodraeth Cymru
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TELERAU AC AM ODAU
Cynllun Teithiau Rhatach i Bobl Ifanc Cymru – Telerau ac Amodau ‘fyngherdynteithio’
1. Teitl y cynllun
Cynllun Teithiau Rhatach i Bobl Ifanc Cymru,
y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel ‘y cynllun’.
2. Brand y cynllun
Brand y cynllun ar gyfer unrhyw waith cyfathrebu
cyhoeddus yw ‘fyngherdynteithio’.
3. Disgrifiad
Mae’r cynllun yn sicrhau bod pobl gymwys yn
cael disgownt o 1/3 oddi ar bris y tocyn cyfatebol
i oedolyn.
4. Cymhwysedd
Dim ond pobl gymwys a gaiff wneud cais,
ac fe’u diffinnir fel a ganlyn:
• Pobl 16 i 21 oed
(gan gynnwys yr oedrannau hynny), a
• Phobl y mae eu prif gartref yng Nghymru.
5. Ffiniau daearyddol
Mae’r cerdyn yn berthnasol i wasanaethau bws lleol
sy’n gweithredu’n gyfan gwbl yng Nghymru, neu
wasanaethau bws lle mae’r daith yn dechrau neu’n
gorffen yng Nghymru gweler y Cwestiynau Cyffredin
am ragor o fanylion).
6.Amseroedd gweithredu
Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar yr amseroedd y
gellir defnyddio’r cerdyn.
7. Mathau o deithiau
Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar y mathau o deithiau
y gellir defnyddio’r cerdyn ar eu cyfer.
8. Y disgownt a’r cyfyngiadau ar gyfer tocynnau
Bydd disgownt o 1/3 oddi ar bris y tocyn cyfatebol i
oedolyn yn cael ei roi yng nghyswllt pob cynnyrch a
phob tocyn y gellir ei brynu ar fysiau. Am resymau
masnachol, gall gweithredwyr gynnig y disgownt yng
nghyswllt cynnyrch nad oes modd ei brynu ar fysiau
ond sydd ar gael mewn mannau megis swyddfeydd
neu siopau teithio.
Mae’n bosibl na fydd tocynnau tymhorol neu
docynnau hyrwyddo, y mae eu pris eisoes yn llai na
phris tocyn cyffredin, yn rhan o’r cynllun.
9. Trosglwyddo’r cerdyn
Dim ond yr unigolyn y mae ei enw’n ymddangos
ar y cerdyn a gaiff ddefnyddio’r cerdyn, ac ni ellir
trosglwyddo’r cerdyn.
Bydd y cerdyn disgownt yn cael ei gymryd yn ôl
os caiff ei gamddefnyddio / os caiff ei ddefnyddio
gan unrhyw un ar wahân i ddeiliad y cerdyn, a
gallai hynny arwain at achos troseddol.
Caiff cardiau teithio eu rhoi’n amodol ar delerau
ac amodau’r cynllun. Bydd y cerdyn yn parhau’n
eiddo i Lywodraeth Cymru.
10. Rhoi’r disgownt ar y bws
Bydd yn ofynnol i ddeiliad y cerdyn ddangos
y cerdyn i’r gyrrwr er mwyn cael y disgownt
perthnasol. Bydd yn rhaid i bobl nad ydynt yn gallu
dangos cerdyn dilys dalu’r pris llawn i oedolyn.
Mae cynrychiolwyr cwmnïau bysiau’n cadw’r hawl
i archwilio cardiau a / neu ofyn am wybodaeth

ychwanegol i gadarnhau oedran deiliad y cerdyn.
Ni fydd y cerdyn teithio’n ddilys os caiff ei newid
neu’i ddifrodi mewn unrhyw fodd.
Bydd yn ofynnol i ddeiliaid y cerdyn roi gwybod yn
syth i fyngherdynteithio os caiff y cerdyn ei golli
neu’i ddwyn neu os bydd yn ddiffygiol, er mwyn
gallu ei ganslo a rhoi cerdyn newydd yn ei le.
11. Rheolau a rheoliadau
Bydd rheolau a rheoliadau pob cwmni bysiau’n
berthnasol pan fydd unigolyn yn teithio gyda’r
cerdyn.
12. Cyfnod y cynllun
Estynwyd y cynllun hwn i’r grŵp oedran 16-21 ym mis
Rhagfyr 2018.
Bydd gan ddeiliaid y cerdyn hawl i fanteisio ar y
disgownt nes y byddant yn cael eu penblwydd yn
22 oed.
13.Cyfnod ar gyfer gwneud cais
Gall pobl wneud cais am y cerdyn hyd at 10 diwrnod
cyn eu pen-blwydd yn 16 oed, a chyn eu pen-blwydd
yn 22 oed.
14. Rhoi cardiau
Ni fydd yn rhaid i’r defnyddiwr dalu am gerdyn yn
ystod y cyfnod treialu.
Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu llun lliw
diweddar sydd o faint llun pasport. Caiff yr holl
wybodaeth ei darparu’n ddidwyll gan yr ymgeisydd. Ni
fydd y sawl y canfyddir eu bod wedi gwneud cais gan
ddefnyddio gwybodaeth anghywir yn cael cerdyn, neu
cymerir camau i ganslo cerdyn deiliaid presennol sy’n
gweithredu’n dwyllodrus. Gellir erlyn unrhyw ddeiliad
sy’n gweithredu’n groes i’r amodau hyn.
Bydd cardiau newydd / cardiau a roddir yn lle rhai
sydd wedi’u colli neu’u dwyn yn cael eu rhoi cyn
pen 10 diwrnod ar ôl cael ffurflen gais sydd wedi’i
llenwi / gwybodaeth am gerdyn sydd wedi’i golli
neu’i ddwyn. Ni fydd Llywodraeth Cymru yn atebol
am ddisgownt tra bydd cais am gerdyn newydd
neu gerdyn a roddir yn lle un sydd wedi’i golli neu’i
ddwyn yn cael ei brosesu.
Bydd y cardiau yn parhau’n eiddo i Lywodraeth
Cymru a dylid eu dinistrio pan fyddant yn dod i
ben neu pan fydd y cynllun yn cael ei derfynu.
15.Newid cyfeiriad
Mae’n ofynnol i ddeiliaid y cerdyn roi gwybod i
fyngherdynteithio am unrhyw newidiadau i’w prif
gyfeiriad. Os yw’r cyfeiriad newydd y tu allan i
Gymru, bydd y cerdyn yn cael ei ganslo a bydd yn
rhaid ei roi’n ôl.
16. Eithriadau
Nid yw’r cerdyn yn ddilys ar wasanaethau trên
na gwasanaethau bws pellter hir, ar wahân i
wasanaethau TrawsCymru . Nid yw’n gweithio ar
fysiau National Express a Megabus.
Nid yw’r cerdyn yn brawf o oedran neb.
Nid yw’r cerdyn yn rhoi’r hawl i unigolyn gael ei
gludo ar unrhyw wasanaeth bws unrhyw bryd, ac
nid yw’n gwarantu hynny, ac nid yw’n arwain at
ddisgwyliad y bydd gwasanaethau cyfredol yn

parhau neu y bydd gwasanaethau newydd yn cael
eu darparu.
Ni fydd Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am unrhyw
golledion neu ddifrod a ddioddefir wrth deithio
gyda’r cerdyn.
Mae Llywodraeth Cymru yn cadw’r hawl i
ddiwygio’r telerau a’r amodau o bryd i’w gilydd
a bydd yn cyhoeddi’r newidiadau ar llyw.cymru/
fyngherdynteithio.
17. Hysbysiad Prosesu Teg – Y Fenter Twyll
Genedlaethol
Mae’r gyfraith yn mynnu bod Llywodraeth Cymru
yn diogelu’r arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu.
Mae Llywodraeth Cymru yn rhannu’r wybodaeth a
roddir iddi â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio
neu weinyddu arian cyhoeddus, er mwyn
cynorthwyo i atal a chanfod twyll.
Mae’r Comisiwn Archwilio yn penodi’r Archwilydd
Allanol i archwilio cyfrifon yr awdurdod hwn, ac
mae hefyd yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru
data.
Mae paru data’n golygu cymharu cofnodion
cyfrifiadurol un corff â chofnodion cyfrifiadurol
eraill y corff hwnnw neu gorff arall. Gwybodaeth
bersonol yw cofnodion o’r fath fel rheol. Mae
cymharu data cyfrifiadurol yn ei gwneud yn bosibl
adnabod hawliadau a thaliadau a allai fod yn rhai
twyllodrus. Os gwelir bod data’n paru, gallai fod yn
arwydd o anghysondeb y mae angen ymchwilio
ymhellach iddo. Ni ellir tybio o gwbl bod twyll neu
gamgymeriad wedi digwydd neu bod esboniad
arall yn berthnasol, nes y bydd ymchwiliad manwl
pellach wedi’i gynnal.
Ar hyn o bryd mae’r Comisiwn Archwilio yn mynnu
bod Llywodraeth Cymru yn cymryd rhan mewn
ymarfer paru data er mwyn cynorthwyo i atal a
chanfod twyll. Mae’n ofynnol i ni ddarparu setiau
penodol o ddata i’r Comisiwn Archwilio at ddibenion
paru, ac mae manylion y rhain wedi’u cynnwys yn
llawlyfrau’r Comisiwn Archwilio sydd i’w gweld ar
www.audit-commission.gov.uk/nfi
Mae’r Comisiwn Archwilio yn defnyddio data mewn
ymarfer paru data gydag awdurdod statudol dan
ei bwerau yn Rhan 2A Deddf y Comisiwn Archwilio
1998. Nid yw’n ofynnol iddo gael caniatâd yr
unigolion perthnasol dan Ddeddf Diogelu Data 1998
er mwyn cynnal yr ymarfer. Mae’r gwaith paru data
a wneir gan y Comisiwn Archwilio yn rhwym wrth
God Ymarfer. Gellir gweld y cod ymarfer ar www.
audit-commission. gov.uk/nfi/codeofdmp
I gael rhagor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol y
Comisiwn Archwilio a’r rhesymau pam y mae’n paru
gwybodaeth benodol, gweler yr Hysbysiad Lefel 3
ar wefan y Comisiwn Archwilio:
http://audit-commission.stage.ac/nfi/fptext.asp
neu cysylltwch â Phennaeth y Fenter Twyll
Genedlaethol drwy ffonio 0844 798 2222 neu
ebostio nfiqueries@audit-commission.gov.uk

POLISI PREIFATRWYDD
Yn fyngherdynteithio rydym wedi ymrwymo i
gynnal y ffydd a’r hyder sydd gan y sawl sy’n
ymweld â’n gwefan ynom. Yn benodol, rydym
am i chi wybod nad yw fyngherdynteithio yn
gwerthu rhestrau ebost, yn eu gosod ar rent
nac yn eu cyfnewid â chwmnïau a busnesau
eraill at ddibenion marchnata. D’yn ni ddim yn
gwneud pethau felly o gwbl. Ond rhag ofn nad
ydych yn ein credu, mae’r polisi preifatrwydd
hwn yn darparu llawer o wybodaeth fanwl
ynghylch pryd a pham y byddwn yn casglu
eich gwybodaeth bersonol, sut y byddwn yn ei
defnyddio, yr amodau cyfyngedig pan gawn
ei datgelu i bobl eraill, a sut y byddwn yn ei
chadw’n ddiogel.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn egluro sut
y mae fyngherdynteithio yn defnyddio ac yn
diogelu unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi
pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon.
Mae fyngherdynteithio wedi ymrwymo i sicrhau
bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Os
byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth
benodol a fydd yn golygu bod modd eich
adnabod, pan fyddwch yn defnyddio’r wefan
hon, gallwn eich sicrhau mai dim ond yn unol
â’r datganiad preifatrwydd hwn y bydd y
wybodaeth honno’n cael ei defnyddio.
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Gall fyngherdynteithio newid y polisi hwn o
bryd i’w gilydd drwy ddiweddaru’r dudalen
hon. Dylech ddarllen y dudalen hon o dro i
dro i sicrhau eich bod yn fodlon ag unrhyw
newidiadau. Bydd y polisi hwn yn dod i rym
ar 23 Mai 2018.
Y sail gyfreithiol dros ddefnyddio eich data yw
buddiant dilys a’r ffaith bod angen prosesu’r
data er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf
i chi am newidiadau i’r cynllun, a allai gael eu
gwneud o dro i dro.

Sut y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael
ei defnyddio
Dim ond at ddibenion sy’n ymwneud â gwaith
gweinyddu, gwasanaeth i gwsmeriaid, ymchwil a
gwaith atal twyll sy’n gysylltiedig â chynhyrchu
a rheoli fyngherdynteithio y bydd y manylion a
roddir gennych yn cael eu defnyddio.
Diogelu data
Pan fydd rhywun yn ymweld â www.
fyngherdynteithio.llyw.cymru byddwn yn defnyddio
gwasanaeth trydydd parti, sef Google Analytics,
i gasglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a
manylion am batrymau ymddygiad ymwelwyr.
Byddwn yn gwneud hynny er mwyn darganfod
pethau megis nifer y bobl sy’n ymweld â gwahanol
rannau’r wefan. Dim ond mewn modd sy’n
golygu na fydd yn bosibl adnabod neb y bydd y
wybodaeth honno’n cael ei phrosesu. Ni fyddwn
yn gwneud unrhyw ymdrech i ddarganfod pwy
yw’r bobl sy’n ymweld â’r wefan, ac nid ydym yn
galluogi Google i wneud hynny chwaith.
Rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti,
sef Limegreentangerine, i ddosbarthu ein llythyr
newyddion trwy ebost. Rydym yn defnyddio
technolegau safonol i gasglu ystadegau ynghylch
nifer y bobl sy’n agor negeseuon ebost a nifer y
cliciadau, er mwyn ein helpu i fonitro a gwella
ein llythyr newyddion. Gallwch dynnu eich enw
oddi ar y rhestr bostio ar gyfer negeseuon ebost
cyffredinol unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy
glicio ar y ddolen gyswllt ‘ymadael â’r rhestr bostio’
sydd ar waelod unrhyw un o’n negeseuon ebost yn
customerservice@mytravelpass.cymru.
Gan fod y cynllun yn cael ei weinyddu gan
FyNgherdynTeithio ar ran Llywodraeth Cymru,
byddan nhw’n cadw eich data hyd nes i’ch cerdyn
teithio ddod i ben a bod gennych ddim hawl i
deithio’n rhatach. Ond ni fydd gan Lywodraeth
Cymru fynediad uniongyrchol at eich cofnodion.
Rydym yn cymryd gofal mawr wrth reoli eich
gwybodaeth bersonol. Mae eich preifatrwydd yn
bwysig iawn i ni, felly rydym am i chi ddeall pam
yr ydym yn gofyn am bob darn o wybodaeth pan
fyddwch yn cofrestru gyda ni.
Enw a chyfeiriad ebost
Rydym yn gofyn am eich enw er mwyn i ni allu
eich cyfarch wrth eich enw os byddwch yn dewis
gwneud cais am y cerdyn teithio rhatach. Rydym
hefyd yn defnyddio’r wybodaeth hon i gadarnhau
eich bod yn berson go iawn (h.y. nad ydych yn
robot) ac at ddibenion diogelwch.
Cyfeiriad
Mae angen eich cyfeiriad arnom er mwyn i ni allu
anfon eich cerdyn atoch.
Llun
Mae angen llun arnom i’w gynnwys ar y cerdyn ei
hun at ddibenion eich adnabod, er mwyn gwneud
yn siŵr mai chi yw’r person sy’n gymwys i gael y
tocyn teithio rhatach.
Oedran a rhyw
Mae angen y wybodaeth hon i gwblhau’r gwaith o
brosesu eich cerdyn er mwyn teilwra’r wybodaeth
gywir ar gyfer defnyddio’r cerdyn ac er mwyn
sicrhau eich bod yn gymwys.
Pryd y byddwn yn casglu gwybodaeth gan
ddefnyddwyr?
Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer cerdyn ar
y wefan hon, pan fyddwch yn cofrestru i gael
diweddariadau gennym trwy ebost.

Pa wybodaeth y byddwn yn ei chasglu?
Dim ond y wybodaeth yr ydych yn dewis ei
darparu y byddwn yn ei chasglu.
Mae’r holl fanylion uchod yn ofynnol er mwyn
cofrestru ar gyfer y cerdyn ac optio i mewn i gael
diweddariadau trwy ebost.
Sut y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth y
byddwn yn ei chasglu?
Er mwyn anfon negeseuon ebost atoch, ond
dim ond os ydych wedi optio i mewn i gael
diweddariadau. Er mwyn rhoi’r wybodaeth
ddiweddaraf i chi odro i dro am unrhyw
newidiadau i’r cynllun.
Dim ond at ddibenion gweinyddu, darparu
gwasanaethau i gwsmeriaid, cyflawni gwaith ymchwil
ac atal twyll, sy’n gysylltiedig â chynhyrchu , rheoli
a defnyddio fyngherdynteithio, y bydd Llywodraeth
Cymru yn defnyddio’r manylion y byddwch yn eu
darparu.
A all defnyddwyr gywiro, golygu neu ddileu eu
gwybodaeth?
Gallwch ddefnyddio eich negeseuon ebost i dynnu
eich enw oddi ar restr bostio ein llythyr newyddion.
Pan fyddwch wedi gwneu d hynny, ni fyddwn yn
parhau i anfon negeseuon i’r cyfeiria d ebost hwnnw.
Gallwch ofyn am i’ch gwybodaeth gael ei chywiro a’i
golygu, ond os bydd y wybodaeth yn cael ei dileu
dylech nodi na fydd y cerdyn teithio a roddwyd i
chi’n ddilys wedyn.
Mae gennych hawl i weld, diwygio neu ddileu’r
wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw
amdanoch.
Gallwch hefyd no di eich bod wedi ‘anghofio eich
cyfrinair’ er mwyn newid eich cyfrinair presennol.
Os hoffech ddileu eich manylion, ebostiwch
customerservice@mytravelpass.cymru ac fe wnawn
ni dynnu eich manylion oddi ar y system.
Dolenni cyswllt â gwefannau eraill
Mae’n bosibl y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni
cyswllt a fydd yn eich galluogi i ymwel d yn hawdd
â gwefannau eraill a allai f od o ddiddordeb i chi.
Fodd bynnag, pan fyddwch wedi defnyddio’r dolenni
cys wllt hynny i adael ein gwefan, dylech nodi na
fydd gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall
honno. Felly, ni allwn f od yn gyfrifol am ddiogelu
unrhyw wybodaeth nac am breifatrwydd unrhyw
wybodaeth y byddwch yn ei darparu wrth ymwel
d â gwefannau o’r fath, ac ni chaiff gwefannau o’r
fath eu llywodraethu gan y datgania d preifatrwydd
hwn. Dylech f od yn ofalus a darllen y datgania d
preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.
Cwcis ar y wefan
Yn fyngherdynteithi o rydym yn defnyddi o cwcis i
wella perfformiad a chyflymder ein gwasanaethau
ar gyfer ein cwsmeriaid.
Beth yw cwci?
Ffeil destun fach yw ‘cwci’, a gaiff ei gos od ar eich
cyfrifiadur gan y gwefannau yr ydych yn ymweld
â nhw. Caiff cwcis eu defnyddio’n eang er mwyn
galluogi gwefannau i weithio’n fwy effeithlon ac
er mwyn darparu gwybodaeth i berchnogion
gwefannau.
Optio allan o ddefnyddio cwcis
Os ydych am reoli pa gwcis yr ydych yn eu derbyn,
gallwch ffurfweddu eich porwr i dderbyn pob cwci
neu i’ch rhybuddio bob tro y caiff cwci ei gynnig
gan weinydd gwefan. Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn
derbyn cwcis yn awtomatig. Gallwch osod eich porwr
fel na fyddwch yn derbyn cwcis, a gallwch hefyd
ddileu cwcis presennol o’ch porwr. Efallai y gwelwch
na fydd rhai rhannau o’r wefan yn gweithio’n iawn
os ydych wedi gwrthod cwcis. Mae’r rhan fwyaf o
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borwyr yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y rhan
fwyaf o gwcis drwy osodiadau’r porwr. I gael gwybod
mwy am gwcis, gan gynnwys sut y mae gweld pa
gwcis sydd wedi’u gosod a sut i’w rheoli a’u dileu,
ewch i www.allaboutcookies.org.
Cofiwch y byddwch yn derbyn cwcis a ddarperir
gan y wefan hon, os na fyddwch wedi ffurfweddu
eich porwr.
Am ba hyd y caiff fy nata ei storio?
Bydd y manylion y byddwch yn eu darparu wrth
gofrestru ar gyfer cerdyn yn cael eu stori o nes y
byddwch yn penderfynu tynnu eich enw oddi a r
ein rhestr bostio ar gyfer negeseuon ebost, nes y
byddwch yn penderfynu dileu eich manylion, neu tan
chwe mis ar ôl eich pen-blwydd yn 22 oed neu chwe
mis ar ôl i’r cynllun ddo d i ben, pa beth bynna g fydd
yn digwydd gyntaf.
Pan fyddwch yn anfon adborth atom drwy’r ffurflen
ar gyfer cysylltu â ni neu drwy customerservice@
mytravelpass.cymru, caiff eich enw a’ch cyfeiriad
ebost eu dileu o’n system cyn gynted ag y bydd y
mater y gwnaethoch ddarparu adborth yn ei gylch
wedi’i ddatrys.
Sut y gallaf gwyno?
Os hoffech drafod ein polisi preifatrwydd, ebostiwch
ni yn customerservice@mytravelpass.cymru. Os
ydych yn credu eich bo d wedi derbyn negeseuon
ebos t na ofynnwyd amdanynt oddi wrth ein
sefydliad, anfonwch eich cwyn atom ynghyd â chopi
o’r ebost na ofynnwy d amdano ac fe wnawn ni ein
gorau glas i sicrhau na fydd hynny’n digwydd eto.
Ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth yn
awtomatig am ddefnyddwyr y wefan hon. Byddwn
yn casglu gwybodaeth am ddefnyddwyr sy’n
dewis cyfathrebu’n wirfoddol â ni drwy ebost, drwy
ein tudalennau ar gyfer cysylltu â ni neu drwy
ein ffurflen ymholiadau. Byddwn hefyd yn casglu
gwybodaeth gyfanredol gyffredinol am y defnydd a
wneir o’r wefan, at ddibenion ystadegol.
Yn dilyn cael cais ysgrifenedig, byddwn yn darparu’r
holl wybodaeth a gedwir am ddefnyddiwr penodol;
fodd bynnag, bydd angen i’r sawl dan sylw fodloni
prawf adnabod cyn y byddwn yn darparu’r
wybodaeth honno.
Os byddwch yn darparu gwybodaeth drwy ein
ffurflenni ar gyfer cysylltu â ni, yr unig ymateb a
gewch fydd ymateb i’ch rhesymau dros gysylltu â
ni; ni fyddwn yn cysylltu â chi am unrhyw reswm
arall. Fodd bynnag, os byddwn o’r farn bod gennym
gynnig neu wasanaeth newydd sy’n berthnasol i’ch
ymholiad penodol, mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu
â chi eto yn y dyfodol. Os nad ydych am i ni gysylltu
â chi yn y modd hwn ac os hoffech dynnu eich
manylion o’n cronfa ddata, rhowch wybod i ni drwy
anfon ebost byr atom. Ni fyddwn yn rhannu eich
gwybodaeth â thrydydd parti oni bai eich bod yn
gofyn i ni wneud hynny.
Rydym yn cadw’r hawl i newid geiriad y polisi hwn ar
unrhyw adeg. Os byddwn yn teimlo ei bod yn briodol
newid y polisi, byddwn yn hysbysu defnyddwyr y
wefan drwy gyhoeddi’r geiriad newydd ar y dudalen
hon ar y we.
Eich hawliau dan y Rheoliad Diogelu Data
Cyffredinol (GDPR)
Mae gennych hawl dan y GDP R i ofyn i Lywodraeth
Cymru adael i chi weld y data personol a gedwir
amdanoch a chael copi ohono; mae gennych hawl,
mewn rhai amgylchiadau, i ofyn i Lywodraeth Cymru
roi’r gorau i brosesu data personol amdanoch;
ac mae gennych hawl i ofyn i’r Comisiynydd
Gwybodaeth asesu’r modd y mae Llywodraeth
Cymru wedi prosesu data personol amdanoch.
Rhif ffôn llinell gymorth y Comisiynydd Gwybodaeth
yw 0303 123 1113.

