
Atodiad B: Cytundeb defnydd derbyniol ar gyfer Hwb – 
templed 
 
Cofiwch, dylai fod diben addysgol i unrhyw beth rydych yn ei wneud ar Hwb. Ni 
ddylech ymdrin ag unrhyw rai o’ch gweithgareddau fel rhai preifat neu gyfrinachol.  
 

 Byddwch yn fodel rôl cadarnhaol o ran sut rydych yn defnyddio technolegau 
digidol, gan gynnwys Hwb.  

 Cadwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yn ddiogel. Chi sy’n gyfrifol am 
unrhyw beth sy’n digwydd o dan eich cyfrif. Rhowch wybod i’ch gweinyddwr 
Hwb os ydych yn amau bod eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair wedi’u 
cyfaddawdu. 

 Os byddwch yn rhannu dolenni allanol yn Hwb, rydych yn barnu bod cynnwys 
y wefan allanol yn briodol i oedran a bod diben addysgol iddo, ee YouTube. 

 Ni chewch gyrchu, rhannu na rhoi deunydd sy’n torri hawliau statudol 
perchnogion hawlfreintiau ar Hwb. 

 Cadwch gymuned yr ysgol yn ddiogel drwy roi gwybod am unrhyw beth a allai 
achosi gofid neu niwed i chi eich hun, athrawon eraill neu ddysgwyr yn yr 
ysgol.  Disgwylir i chi ddangos agwedd broffesiynol a pharch tuag at 
ddisgyblion a’u teuluoedd yn ogystal â chydweithwyr a’r ysgol pan fyddwch 
chi ar-lein. 

 Mae creu neu drosglwyddo unrhyw ddelweddau, data neu unrhyw ddeunydd 
arall sy’n sarhaus, yn aflednais neu’n anweddus wedi’i wahardd.  Caiff yr 
awdurdodau wybod am unrhyw gynnwys sy’n ymwneud â gweithgareddau 
anghyfreithiol neu sy’n cefnogi gweithgareddau o’r fath.  

 Rhaid osgoi defnyddio eich blwch negeseuon e-bost a storfa gwmwl at 
ddibenion personol. Caiff negeseuon e-bost eu monitro.  

 Cydymffurfiwch â Thelerau ac Amodau defnyddio Hwb. 

 Cofiwch gadw gopi lleol arall o’r gwaith hanfodol rydych yn ei storio yn y 
cwmwl bob amser. 
 

Gallai defnydd annerbyniol yn Hwb (fel yr amlinellir uchod, ond heb ei gyfyngu 
i hynny’n unig) arwain at gamau’n cael eu cymryd yn unol â Pholisi Disgyblu 
eich sefydliad. 
 
Dilëwch fel y bo’n briodol.  
 
Rwyf / Nid wyf yn cytuno â’r Telerau Defnyddio a amlinellir uchod 
 
Enw’r defnyddiwr: E N W ‘ R   D E F N Y D D I W R     Dyddiad: DD / MM / BB 
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