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Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

 

Cyfarfod mewn blwch: 
Hawliau plant yng Nghymru 
Tynnu lluniau! - Nodyn ar gyfer arweinwyr gweithgareddau 

Byddem yn falch iawn o gael lluniau gennych o'r cyfranogwyr yn cymryd rhan yn y sesiwn 
cyfarfod mewn blwch. Os ydych yn hapus i rannu'r rhain gyda ni, llenwch y ffurflen hon. 
Bydd angen i chi ddarparu ffurflen ar gyfer pob unigolyn yn y llun y mae’n bosibl ei 
adnabod. Bydd angen i riant neu warcheidwad pobl ifanc dan 18 oed lofnodi'r ffurflen 
hefyd.  

Nodwch unrhyw sianeli cyfryngau cymdeithasol, hashnodau neu lincs yr hoffech i ni eu 
cynnwys yn ein negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol:  

…………………………………………………………………………………… 

Byddwn yn ceisio rhannu eich lluniau a sôn am y gwaith caled yr ydych yn ei wneud. 

Ffurflen ganiatâd ffilmio a ffotograffiaeth - i'w llenwi gan y rhai yn y 
ffotograff a / neu ei warcheidwad 

Mae'r ffurflen yn gofyn a ydych yn rhoi eich caniatâd i ymddangos mewn ffotograffau neu 
ffilmiau a allai gael eu cyhoeddi gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae hefyd yn gofyn a 
ydych yn roi eich caniatâd i'r ffotograffau neu'r ffilmiau gael eu defnyddio i hyrwyddo 
gwaith arall yr ydym yn ei wneud.  

Os ydych chi o dan 18 oed, bydd angen i'ch rhiant neu warcheidwad ddarllen a llofnodi'r 
ffurflen hon hefyd. 

Ffilmio a ffotograffiaeth - gwybodaeth am breifatrwydd 

Byddwn yn cadw eich ffotograffau a'ch fideos am gyfnod amhenodol. Mae hyn yn golygu 
y byddwn yn eu cadw am amser hir. Gallwch ofyn i ni eu dileu ar unrhyw adeg drwy 
anfon neges e-bost at y cyfeiriad a ganlyn seneddallgymorth@cynulliad.cymru, ond os 
cawsant eu defnyddio mewn unrhyw ddeunyddiau cyhoeddedig (e.e. adroddiadau) 
efallai na fydd yn bosibl eu dileu o'r cyhoeddiadau hynny. Gallwch hefyd ofyn i ni gyfyngu 
ar sut rydyn ni'n defnyddio eich ffotograffau a'ch fideos. 

Ein sail gyfreithiol dros gadw'r deunydd hwn yw: eich caniatâd. 
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Bydd eich ffotograffau a'ch fideos yn cael eu storio'n ddiogel ac ni fyddant yn cael eu 
defnyddio gan neb heblaw Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg i weld pa ffotograffau neu fideos ohonoch sydd 
gennym. Anfonwch neges e–bost at y cyfeiriad a ganlyn 
seneddoutreach@assembly.wales 

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwynion am sut rydym yn defnyddio ac yn gofalu 
am eich ffotograffau a'ch fideos, cysylltwch â ni drwy’r cyfeiriad e-bost a ganlyn 
seneddallgymorth@cynulliad.cymru a byddwn yn gwneud ein gorau i ddatrys hyn i chi. 
Gallwch hefyd gwyno i'r Comisiynydd Gwybodaeth, sy'n rheoleiddio diogelu data yn y DU. 
Ceir manylion am sut i gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth ar ei wefan drwy’r linc a 
ganlyn https://ico.org.uk/. 

Llofnodwch isod os ydych yn fodlon rhoi eich caniatâd ar gyfer y canlynol: 

▪ Rwy'n fodlon i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyhoeddi lluniau ohonof (gan 
gynnwys recordio sain) mewn perthynas â'm rhan yn y sesiwn gweithgaredd 
cyfarfod mewn blwch.  

▪ Deallaf y bydd yn cadw'r deunydd hwn am gyfnod amhenodol ac y gall ei 
ddefnyddio mewn cyhoeddiadau sy'n ymwneud â'i waith ehangach.    

▪ Deallaf y gallaf dynnu'r caniatâd hwn yn ôl ar unrhyw adeg drwy anfon neges 
e-bost at seneddallgymorth@cynulliad.cymru  

▪ Deallaf hefyd, unwaith y bydd fy ffotograffau neu fideos yn ymddangos mewn 
unrhyw ddeunydd cyhoeddedig, efallai na fydd yn bosibl eu dileu o'r deunydd 
hwnnw. 

▪ Rwyf wedi darllen a deall y wybodaeth am breifatrwydd a nodir yn y ffurflen 
hon. 

 

Cyfranogwr: 

Enw……………………………………………………………………….. 

Llofnod………………………………………………………………………    

Dyddiad.............................................. 

Rhiant/Gwarcheidwad os o dan 18: 

Enw……………………………………………………………………………… 

Llofnod………………………………………………………………………… 

Dyddiad.............................................. 

Disgrifiwch eich hun (eich taldra, lliw gwallt, dillad yr ydych yn ei wisgo) - bydd hyn yn ein 
helpu i adnabod unigolion yn y ffilm: 

………………………………………………………………………………………………………… 
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