
 
 

 
 

 
 

FURFLEN GANIATÂD DATGANIAD I'R CYFRYNGAU 

 
Bydd y ffurflen hon yn parhau'n gyfredol nes bydd rhiant/gwarcheidwad yn cysylltu â'r uned i wneud 

newidiadau; yn yr achos hwn, bydd angen llenwi ffurflen newydd. 
 

ENW LLAWN Y DISGYBL: 
 

 
 ENW LLAWN Y RHIANT/GWARCHEIDWAD:  

 LLOFNOD Y RHIANT/GWARCHEIDWAD:  

 DYDDIAD: 

 

NODWCH EICH DEWIS DRWY DICIO'R BLWCH PERTHNASOL ISOD: 

 
RWY'N RHOI CANIATÂD I FY MHLENTYN YMDDANGOS MEWN DATGANIADAU I'R CYFRYNGAU. DARLLENWCH Y 
CANLYNOL: 

Rwyf drwy hyn yn awdurdodi Uned Seiberdroseddu Ranbarthol Swydd Efrog a Humber a/neu sefydliadau cysylltiedig  

i ddefnyddio: 

 Lluniau o fy mhlentyn 

 Recordiadau fideo o fy mhlentyn 

 Enw fy mhlentyn mewn print 
 

 Rwy'n cydnabod bod Uned Seiberdroseddu Ranbarthol Swydd Efrog a Humber yn hysbysebu Her Matrix 2020 ar 

blatfformau cyfryngau cymdeithasol amrywiol ac y gall enw fy mhlentyn gael ei gynnwys ar unrhyw lwyfan 

digidol.  
 

 Rwy'n cydnabod nad oes gen i na fy mhlentyn hawl i gael cydnabyddiaeth na breindaliadau am ein rhan mewn 

unrhyw brosiect a gaiff ei gynhyrchu'n gyfan gwbl neu'n rhannol gennym ni.   
 

 Rwy'n cydnabod nad oes gen i na fy mhlentyn hawliadau i hawlfraint ar unrhyw agwedd na rhan o'r prosiect ac y 

bydd yr hawlfraint mewn unrhyw brosiect yn aros o fewn Uned Seiberdroseddu Ranbarthol Swydd Efrog a 

Humber.  
 

 Cytunaf y gall y deunydd gael ei ddefnyddio ar bob fformat a chyfrwng, fel darluniadau, atgynyrchiadau neu 

addasiadau naill ai'n gyflawn, neu'n rhannol, yn unigol neu ar y cyd ag unrhyw eiriad neu ddarluniad. 

NEU 
 

  NID WYF AM I FY MHLENTYN YMDDANGOS MEWN UNRHYW DDATGANIADAU         
   I'R CYFRYNGAU 

 

DS: Drwy dicio'r blwch hwn, ni chaiff eich disgybl ei gynnwys mewn unrhyw ddeunydd hyrwyddo Her Matrix 

2020.  
 

Byddwch chi a'ch plentyn yn cael laniard unigryw a fydd yn rhoi gwybod i'r ffotograffwyr a'r fideograffydd.  
 

Gwneir pob ymdrech i osgoi tynnu lluniau neu fideos o'ch plentyn. Ni fydd lluniau ohonoch chi na'ch plentyn yn 

cael eu defnyddio yn ein hysbysebion nac ar ein llwyfannau digidol. 


