
Gwybodaeth Feddygol 
Mae angen y ffurflen hon i sicrhau bod gennym yr wybodaeth angenrheidiol i’n galluogi ni i gynnig yr ateb 
gorau os cewch ddamwain neu ewch yn sâl, tra rydych chi gyda ni.  

Oes gennych unrhyw broblemau 
meddygol neu anableddau y mae angen i 
ni wybod amdanynt? Os oes, eglurwch yn 
gryno. 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Oes gennych unrhyw alergeddau, e.e. 
plastrau? 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Oes unrhyw ffactorau eraill y mae angen i 
ni fod yn ymwybodol ohonynt, e.e. 
gorbryder, clawstroffobia?  

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Os yw’r myfyriwr yn mynd yn sâl neu’n cael damwain, efallai y bydd angen triniaeth frys arno. Os na allwn 
gysylltu â’r rhiant/gwarcheidwad/perthynas agosaf, llofnodwch isod i nodi y cawn fwrw ymlaen â’r driniaeth 
frys. 

*Rwy’n cydsynio i unrhyw driniaeth frys bydd ei hangen mewn sefyllfa frys* 
 
Llofnod myfyriwr 
.............................................. 
 
Dyddiad    .............................. 
  
Llofnod person ifanc    .............................. 
Llofnod rhiant      .............................. 
 

Datganiad RhDDC 
Er mwyn gweithio gyda chi, mae gan MAC ddiddordeb gwirioneddol mewn prosesu eich gwybodaeth bersonol 
(e.e. enw a manylion cyswllt).  Caiff eich gwybodaeth ei phrosesu’n unol â RhDDC 2018. Dim ond personél 
MAC awdurdodedig fydd yn gweld eich gwybodaeth.  Caiff y wybodaeth ei chadw’n ddiogel gydol eich 
ymgysylltiad â MAC.  Ar ôl hyn, caiff eich gwybodaeth ei dinistrio’n ddiogel ac yn barhaol. Ni fydd eich 
gwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu ag unrhyw sefydliad allanol heb eich cydsyniad oni bai bod risg brys o 

Ffurflen Gyswllt 



 
 

 

 
 
 
Rhoddaf ganiatâd drwy hyn i hawliau fy llun, fy nhebygrwydd a sŵn fy llais os caiff ei recordio ar glipiau 
sain, fideo neu ar ffurf lluniau heb daliad neu unrhyw ystyriaeth arall. Deallaf ei bod yn bosibl y caiff fy 
llun ei olygu, ei gopïo, ei arddangos, ei gyhoeddi neu ei rannu, ac rwy’n diystyried yr hawl i archwilio neu 
gymeradwyo'r cynnyrch terfynol sy’n cynnwys fy nhebygrwydd. Yn ogystal â hyn, rwy’n diystyried 
unrhyw hawl ar freindaliadau neu unrhyw iawndal arall yn deillio neu’n berthnasol i ddefnyddio fy llun 
neu fy recordiad. Rwy’n deall hefyd y gall y deunydd hwn gael ei ddefnyddio mewn lleoliadau 
addysg/hyfforddiant amrywiol o fewn ardal ddaearyddol heb gyfyngiad.  

 
Gall lluniau, clipiau sain neu recordiadau fideo gael eu defnyddio at y dibenion 
canlynol: 

 Cyflwyniadau mewn cynadleddau  

 Cyflwyniadau neu gyrsiau addysgol  

 Cyflwyniadau gwybodaeth  

 Adnoddau addysgol ar-lein/gwefan y cwmni 

 Fideos addysgol  
 
Drwy lofnodi’r datganiad hwn, deallaf bod y caniatâd hwn yn golygu y caiff lluniau neu 
fideos ohonof i gael eu harddangos yn electronig ar y Rhyngrwyd neu yn y lleoliad 
addysgol cyhoeddus.  
 
Bydd rhywun yn trafod defnyddio'r lluniau neu’r recordiadau fideo at unrhyw ddiben 
arall oni bai’r rhai a nodir uchod. Does dim cyfyngiad amser ar ddilysrwydd y datganiad 
hwn a does dim cyfyngiad daearyddol lle gellid rhannu’r deunyddiau.  
 

niwed sylweddol i chi eich hunain neu bobl eraill neu dan ofyn cyfreithiol.  Ar unrhyw adeg, os ydych yn credu 
bod y wybodaeth y byddwn yn ei phrosesu ar eich rhan yn anghywir gallwch wneud cais ysgrifenedig i’w 
gweld a’i chywiro neu ei dileu, i gael manylion ar sut i wneud hyn cysylltwch ag aelod o staff MAC. 
 

Enw  
____________________________ 

Gelwir yn  
____________________________ 

Oedran  
____________________________ 

Dyddiad 
Geni 

 
____/____/________ 
 

Cyfeiriad  
_____________________________ 
_____________________________ 
 

Cyswllt Gorau (ticiwch) 

 Neges 
destun 

 
_________________________________ 

 E-bost  
_________________________________ 

 Ffôn 
symudol 

 
_________________________________ 

 Ffôn 
cartref 

 
_________________________________ 



Drwy lofnodi’r ffurflen hon, rwy’n cydnabod fy mod wedi darllen a deall yn llawn y 
datganiad uchod ac yn cytuno iddo. Rwy’n rhyddhau drwy hyn unrhyw a phob hawliad 
yn erbyn unrhyw berson neu sefydliad sy’n defnyddio’r deunyddiau hyn at ddibenion 
addysgol a/neu hyfforddiant.  
 
 
Enw Llawn:  
 
Enw’r rhiant (plentyn dan 18):  
 
Cyfeiriad:  
 
Dinas:  
 
Cod post:  
 
Ffôn:  
 
Cyfeiriad e-bost:  
 
Llofnod:         Dyddiad: 
 
Llofnod rhiant (plentyn dan 18):      Dyddiad: 


