
Rhannu’ch cynnwys gyda ni

Ffurflen cydsyniad

Rydym eisiau helpu lledaenu’r gair am y gwaith da sy’n digwydd o ganlyniad i grantiau’r Loteri 
Genedlaethol. Ni allwn wneud hwn heb gymorth gan ein deiliaid grant a phobl fel chi, felly diolch i chi am 
roi caniatâd i ni ddefnyddio cynnwys sy’n gysylltiedig â gwaith achosion da’r Loteri Genedlaethol, i annog 
eraill i gymryd rhan yn eu cymuned (‘Ein Gwaith’).

Rydym am sicrhau eich bod yn deall yr hyn rydych yn caniatáu i ni ei rannu a’i ddefnyddio, ac felly hoffem 
gael cydsyniad ffurfiol gennych.

Darllenwch drwy’r ffurflen hon yn ofalus i sicrhau eich bod yn deall yr hyn rydych yn rhoi cydsyniad iddo. 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau mae croeso i chi gysylltu â ni ar:

arweiniad.brand@cronfagymunedolylg.org.uk

I beth ydych chi’n rhoi cydsyniad?

Mae’r ffurflen hon yn rhoi caniatâd i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ddefnyddio delwedd(au), 
ffilm(iau) a/neu sain (seiniau) yr ydych wedi eu creu a’u pennu yn y tabl(au) isod (‘Cynnwys’) ar gyfer 
Ein Gwaith.

Trwy gwblhau a llofnodi’r ffurflen cydsyniad hon rydych chi’n rhoi caniatâd i Gronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol:

1. recordio, defnyddio, copïo, storio a chyhoeddi’r Cynnwys.

2. rhannu’r Cynnwys gyda phartneriaid a thrydydd partïon dewisedig yr ydym yn cydweithio â nhw 
(er enghraifft Camelot, dosbarthwyr eraill y Loteri Genedlaethol fel Cronfa Dreftadaeth y Loteri, 
adrannau llywodraeth fel yr Adran Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon(DCMS), y Comisiwn 
Hapchwarae a mudiadau sydd wedi’u hurio gan y Gronfa i ddarparu gwasanaethau fel gwerthuswyr 
ac archwilwyr allanol) at ddiben hyrwyddo gwaith achosion da’r Loteri Genedlaethol yn unig.

3. storio copïau o’r Cynnwys am gyhyd ag y bo angen i gyflawni diben hyrwyddo Ein Gwaith neu storio 
eich manylion cyswllt ar ein cronfa ddata oni bai y bydd angen i ni gysylltu â chi.

Ble gallai ymddangos?

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i hyrwyddo gwaith da grantiau’r Loteri Genedlaethol ac 
felly gallai’r Cynnwys ymddangos yn ein deunyddiau neu ddeunyddiau trydydd partïon (gweler uchod). 
Gall ymddangos mewn un o’r ffyrdd a ganlyn:

• cyhoeddiadau printiedig (gan gynnwys adroddiadau, taflenni a deunyddiau hyfforddi)

• ymgyrchoedd marchnata (gan gynnwys sylw yn y wasg ac mewn cylchgronau, ar wefannau, 
a deunyddiau cyhoeddusrwydd â brand arnynt fel posteri a baneri)

• llwyfannau ar-lein fel ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol, sioeau sleidiau digidol 
a chyflwyniadau, cylchlythyron a systemau cyfathrebu mewnol

• fideos, podlediadau a deunyddiau digidol eraill
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Eich Hawliau a Chyfrifoldebau

Chi yw rheolydd data’r wybodaeth bersonol sy’n rhan o’r Cynnwys (gan gynnwys gan yr unigolion sy’n 
cymryd rhan yn y Cynnwys (‘Cyfranogwr’) a thrwy lofnodi’r ffurflen hon rydych yn cytuno y gall Cronfa 
Gymunedol y Loteri Genedlaethol brosesu’r wybodaeth bersonol hon fel yr ydym wedi’i disgrifio yn y 
ffurflen hon. Byddwn yn cydymffurfio â’ch cyfarwyddiadau ysgrifenedig ynglŷn â’r defnydd o’r cynnwys 
personol hwn.

Rydych yn cadarnhau hefyd bod gennych gydsyniad gwybodus y Cyfranogwyr i rannu’r Cynnwys 
gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a thrydydd partïon eraill fel a ddisgrifir yn y 
ffurflen hon.

Os yw’r Cynnwys yn dangos rhywun o dan 16 oed neu rywun bregus, noder bod yn rhaid i chi gael 
caniatâd gan riant, gwarcheidwaid cyfreithiol neu gynrychiolydd cyfreithiol awdurdodedig er mwyn 
iddynt gymryd rhan ac am yr hawl i rannu eu Cynnwys gyda ni a thrydydd partïon eraill fel a amlinellir yn 
y ffurflen hon.

Mae gennych hawl i ddileu eich cydsyniad (gan gynnwys cydsyniad Cyfranogwr) unrhyw bryd trwy yrru 
e-bost atom yn: 

arweiniad.brand@cronfagymunedolylg.org.uk

Hawlfraint a Chyhoeddusrwydd

Trwy lofnodi’r ffurflen cydsyniad hon rydych yn cytuno i’r amodau a thelerau a ganlyn hefyd:

• Taliad: Rydych yn cytuno na fyddwch chi’n derbyn nac yn gofyn am unrhyw ffurf ar daliad neu 
freindaliad gennym ar gyfer y Cynnwys y mae naill ai chi neu Gyfranogwr yn ymddangos ynddo.

• Cyhoeddusrwydd: Os bydd y wasg neu’r cyfryngau’n cysylltu â chi, rydych yn cytuno i gael cydsyniad 
ysgrifenedig gennym cyn ymddangos mewn unrhyw ffurf ar gyfryngau (e.e. papur newydd neu 
gylchgrawn, rhaglen deledu neu gyfweliad radio), neu mewn unrhyw fath arall o gyhoeddusrwydd gan 
honni eich bod yn cynrychioli Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol neu mewn perthynas ag un o 
brosiectau Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Nid oes angen i chi gael cydsyniad gennym os 
ydych yn siarad dim ond am eich profiad eich hun o arian gan y Loteri Genedlaethol.

• Hawliau eiddo deallusol: Rydych yn cytuno eich bod yn berchen ar yr hawliau eiddo deallusol i’r 
Cynnwys a bod gennych yr hawl i roi caniatâd i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ddefnyddio’r 
Cynnwys fel a ddisgrifir yn y ffurflen hon. Rydym yn cytuno y bydd y ffotograffydd, artist neu 
berchennog presennol arall yn gadw hawlfraint dros y Cynnwys ac yn cytuno i gredydu’ch Cynnwys.

Manylion y Cynnwys

Rhowch fanylion y cynnwys rydych yn caniatáu i ni ei ddefnyddio yn y tabl isod.

Os yw’r Cynnwys wedi’i ffurfio o ddelweddau/seiniau lluosog gyda’r un caniatâd ac wedi’u creu gan yr un 
person, dim ond un blwch y mae angen i chi ei gwblhau.

Os yw’r cyfnodau caniatâd neu’r sawl a greodd y delweddau/seiniau yn wahanol, copïwch a gludwch y 
tabl i’w gwblhau fel y bo’n briodol.
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Credyd/cydnabyddiaeth am y cynnwys

Enw’r awdur/y sawl a’i greodd

Disgrifiad o’r cynnwys

Dyddiad rhoi caniatâd

Cyfnod caniatâd yn dod i ben (Penagored oni nodir fel arall)

Caniatâd (ticiwch y blychau i gadarnhau)

Mae’n rhaid i chi sicrhau y daethpwyd o hyd i gydsyniad i dynnu lluniau/recordio’r Cynnwys 
gan y deiliad hawlfraint.

Cadarnhaf fy mod wedi cael cydsyniad i recordio’r Cynnwys gan ddeiliad yr hawlfraint 
a’i ddefnyddio yn y ffordd a ddisgrifir yn y ffurflen hon.

Os ydych wedi cynnwys Cyfranogwr yn y Cynnwys, mae’n rhaid i chi esbonio defnyddiau’r 
Cynnwys iddynt yn llawn a chael cydsyniad gwybodus ganddynt i rannu eu gwybodaeth 
bersonol gyda ni trwy’r dull hwn. Mae’n rhaid i chi sicrhau eu bod yn ymwybodol o’u 
hawliau i ddileu eu cydsyniad hefyd.

Cadarnhaf fy mod wedi cael cydsyniad gwybodus y Cyfranogwyr i ddefnyddio’r 
Cynnwys yn y ffordd a amlinellir yn y ffurflen hon.

Os yw’r Cynnwys yn dangos rhywun o dan 16 oed neu oedolyn bregus, mae’n rhaid 
i chi gael caniatâd gan riant, gwarcheidwad cyfreithiol neu gynrychiolydd cyfreithiol 
awdurdodedig er mwyn iddynt gymryd rhan. Mae’n rhaid i chi gael eu caniatâd i 
ddefnyddio’r Cynnwys gyda ni fel a ddisgrifir yn y ffurflen hon a sicrhau eu bod yn 
ymwybodol o’u hawliau i ddileu eu cydsyniad.

Cadarnhaf fod gennyf ganiatâd gan y rhiant, gwarcheidwad cyfreithiol neu gynrychiolydd 
cyfreithiol awdurdodedig i ddefnyddio’r Cynnwys yn y ffordd a ddisgrifir yn y ffurflen hon.

Cwblhewch y tabl isod os ydych yn rhoi’ch cydsyniad ac yn cytuno i’r telerau hyn.

Enw llawn

Enw’r mudiad (os yn berthnasol)Rhif ffôn

Llofnod

Cyfeiriad y mudiad (os yn berthnasol)

E-bost

Dyddiad
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