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1. Cyflwyniad ac Amodau Cyffredinol 

Mae'r BBC wedi gwneud ymrwymiad i ddiogelu'ch gwybodaeth bersonol chi a'ch teulu pan fyddwch 
yn defnyddio gwasanaethau'r BBC. Rydym yn dymuno i'n gwasanaethau gynnig amgylcheddau 
diogel a phleserus i'n cynulleidfa. Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn ymwneud gyda'n defnydd o 
unrhyw wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei gasglu gennych chi drwy'r gwasanaethau ar-lein yma: 

 unrhyw wefan y BBC sy'n eich anfon at y Polisi Preifatrwydd yma; 

 cyfryngau cymdeithasol neu gynnwys swyddogol y BBC ar wefannau eraill; 

 apiau ar ffonau symudol neu deledu; a'r 

 gwasanaeth Botwm Coch.  

Yn ogystal, mae'n ymwneud â'n defnydd o unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei darparu i ni 
dros y ffôn, mewn neges destun, mewn neges e-bost, mewn llythyr neu wyneb-yn-wyneb. 

Er mwyn darparu ystod lawn gwasanaethau'r BBC i chi, bydd angen i ni gasglu gwybodaeth 
amdanoch chi weithiau. 

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn rhoi esboniad o'r canlynol: 

 pa wybodaeth y bydd y BBC ei chasglu amdanoch chi efallai; 

 sut fydd y BBC yn defnyddio'r wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch chi; 

 pryd y bydd y BBC yn defnyddio'ch manylion chi efallai er mwyn cysylltu â chi; 

 a fydd y BBC yn datgelu'ch manylion chi i unrhyw un arall; 

 eich dewisiadau ynghylch y wybodaeth bersonol y byddwch yn ei darparu i ni; 

 y defnydd a wneir o gwcis ar wefannau'r BBC a sut y mae modd i chi wrthod cwcis. 

Mae'r BBC wedi gwneud ymrwymiad i ddiogelu'ch gwybodaeth bersonol chi. Pryd bynnag y byddwch 
yn darparu gwybodaeth o'r fath, mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i ddefnyddio'ch gwybodaeth yn 
unol â'r holl gyfreithiau sy'n ymwneud gyda diogelu gwybodaeth bersonol, gan gynnwys Deddf 
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Diogelu Data 1998 (cyfeirir at y cyfreithiau hyn ar y cyd fel y “cyfreithiau diogelu data” yn y Polisi 
Preifatrwydd hwn). 

Mae gwefannau'r BBC yn cynnwys hyperddolenni i wefannau y mae trydydd partïon yn berchen 
arnynt ac yn eu rhedeg. Mae gan y gwefannau hyn gan drydydd partïon eu polisïau preifatrwydd eu 
hunain ac maent yn debygol o ddefnyddio cwcis hefyd, felly byddem yn eich annog i'w hadolygu. 
Byddant yn rheoli'r defnydd a wneir o'r wybodaeth bersonol y byddwch yn ei darparu, y gallai gael ei 
chasglu gan gwcis hefyd wrth i chi droi at y gwefannau hyn. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb 
nac atebolrwydd dros arferion preifatrwydd gwefannau trydydd partïon o'r fath, a byddwch chi yn 
gyfrifol am eich defnydd o wefannau o'r fath. 

2. Pwy ydym ni? 

Y BBC yw'r sefydliad darlledu mwyaf yn y byd. Rydym yn ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus a 
sefydlwyd gan Siarter Frenhinol ac yn cael ein cyllido yn bennaf gan ffi'r drwydded a delir gan 
aelwydydd yn y DU. Mae'r BBC yn cynnwys BBC World Service, sy'n darlledu i'r byd ar y radio, ar y 
teledu ac ar-lein, gan ddarparu newyddion a gwybodaeth mewn 32 iaith. 

Mae ffi'r drwydded yn derbyn taliad atodol. Daw'r arian hyn o fanteisio'n fasnachol ar gynnwys sy'n 
cael ei greu drwy ddefnyddio'r ffi ac isadeiledd drwy dri is-gwmni masnachol - BBC Worldwide Ltd, 
BBC Global News Ltd a BBC Studios & Post Production. 

Mae BBC Worldwide a BBC Global News yn cynnal fersiwn rhyngwladol gwefan y BBC a ariannir gan 
hysbysebion, bbc.com, ar gyfer defnyddwyr y tu allan i'r DU. Mae rhai adrannau o bbc.com, e.e 
bbc.com/earth, ar gael i ddefnyddwyr o fewn y DU drwy BBC Worldwide ar sail anfasnachol (h.y. 
mae'r hysbysebion wedi cael eu dileu). 

Dim ond defnydd BBC Worldwide o unrhyw ddata a gesglir drwy bbc.com y bydd y Polisi Preifatrwydd 
hwn yn ymwneud ag ef. I gael gwybod mwy am BBC Worldwide, ei weithrediadau masnachol a sut y 
bydd yn defnyddio data a gesglir pan fyddwch yn defnyddio'i wasanaethau rhyngwladol eraill a'i 
wasanaethau yn y DU, yn cynnwys BBC Store, trowch at ei wefan corfforaethol ac at Bolisi 
Preifatrwydd BBC Worldwide. 

Nodwch fod fersiynau o BBC News ar bbc.com mewn ieithoedd lleol yn cael eu cyhoeddi gan BBc 
World Service (http://www.bbc.co.uk/ws/language). 

Pan fyddwn yn cyfeirio at “ni” neu “ein” neu “y BBC”, rydym yn cyfeirio at y BBC, BBC World Service, 
BBC Global News a BBC Worldwide (ond dim ond mewn perthynas gyda defnydd BBC Worldwide o 
wybodaeth a gesglir trwy bbc.com). 

3. Pa wybodaeth y bydd y BBC yn ei chasglu amdanaf i? 

Pan fyddwch yn cymryd rhan, yn troi at neu'n cofrestru ar gyfer unrhyw rai o wasanaethau, 
gweithgareddau neu gynnwys ar-lein y BBC, megis cylchlythyrau, cystadlaethau, sgyrsiau byw, 
byrddau negeseuon, hysbysiadau ar y we neu ddyfeisiau symudol, neu pan fyddwch yn ffonio neu'n 
anfon neges destun at y BBC, yn pleidleisio, yn rhoi arian i apêl elusennol gan y BBC, yn archebu 
tocynnau ar gyfer digwyddiad a gynhelir gan y BBC neu'n creu cyfrif gan ddefnyddio system gofrestru 
ar-lein y BBC, efallai y byddwn yn cael gwybodaeth bersonol amdanoch chi. Mae'r wybodaeth hon yn 
gallu cynnwys gwybodaeth megis eich enw, eich cyfeiriad e-bost, eich cyfeiriad post, eich rhif ffôn 
neu'ch rhif ffôn symudol neu'ch dyddiad geni, ynghyd â gwybodaeth a gasglwyd ynglŷn â'ch defnydd 
o wasanaethau'r BBC (megis beth ydych chi'n ei ddarllen neu'n ei wylio ar BBC Ar-lein). 

Sylwer, byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol ychwanegol weithiau, a gwybodaeth 
bersonol sensitif weithiau (e.e. os byddwch yn gwneud cais i fod yn gyfrannwr ar raglen wleidyddol, 
efallai y bydd angen i ni gael gwybod eich daliadau gwleidyddol). Pan fyddwn yn gwneud hyn, 
byddwn yn darparu gwybodaeth bellach ynghylch y rheswm dros gasglu'r wybodaeth hon amdanoch, 
a sut y byddwn yn ei defnyddio. 

Pan ydyn ni'n cynnig gwasanaethau wedi eu personoli, efallai y byddwn yn gofyn am eich caniatâd i 
edrych ar ddata allanol amdanoch chi, er enghraifft eich llif Twitter neu Facebook, er mwyn dod i’ch 
adnabod chi yn well a phersonoli’r gwasanaethau yn fwy effeithlon. Mae rhai o'n gwasanaethau yn 
eich galluogi i fewngofnodi drwy wasanaeth allanol, fel Facebook. Os ydych chi’n dewis mewngofnodi 
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drwy ap arall, bydd blwch yn ymddangos yn gofyn am eich caniatâd i ganiatáu i'r BBC gael mynediad 
i'ch gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw llawn, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost ac unrhyw wybodaeth 
arall sydd yn gyhoeddus). Nodwch na fydd unrhyw wybodaeth nad oes ei angen ar y gwasanaeth 
rydych chi’n ei defnyddio yn cael ei gadw gan y BBC. 

Mae’r BBC hefyd yn defnyddio cwcis a thegnolegau tebyg) (adran 13 isod) ac yn casglu cyfeiriadau IP 
(cyfeiriad IP yw rhif sy’n adnabod cyfrifiadur penodol neu ddyfais rhwydwaith arall sydd ar y we) a 
gwybodaeth arall am ddyfeisiau ymwelwyr â gwefannau’r BBC, defnyddwyr yr apiau ar ddyfeisiau 
symudol a theledu a thrwy gynnwys arall y BBC ar-lein. Darllenwch adran 15 isod am fwy o fanylion 
am ddyfeisiau symudol a theledu. 

4. Sut fydd y BBC yn defnyddio'r wybodaeth y bydd yn ei chasglu amdanaf 
i? 

Bydd y BBC yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at sawl diben, gan gynnwys y canlynol: 

 er mwyn darparu ein gwasanaethau, ein gweithgareddau neu'n cynnwys ar-lein er mwyn darparu 
gwybodaeth amdanyn a delio gyda'ch ceisiadau a'ch ymholiadau; 

 at “ddibenion gweinyddu gwasanaeth”, sy'n golygu y gallai'r BBC gysylltu â chi am resymau sy'n 
ymwneud gyda'r gwasanaeth, y gweithgarwch neu'r cynnwys ar-lein yr ydych wedi cofrestru ar ei 
gyfer, fel y nodir yn adran 5 isod (e.e. er mwyn cyfleu negeseuon i'ch atgoffa o gyfrinair, er mwyn 
eich hysbysu o'r ffaith bod gwasanaeth, gweithgarwch neu gynnwys ar-lein penodol wedi cael ei atal 
am y tro er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw, i'ch hysbysu o ddiweddariadau i'n Polisi 
Preifatrwydd neu Delerau Defnyddio); 

 er mwyn sicrhau fod y gronfa ddata trwydded teledu yn gywir ac wedi ei diweddaru; 

 pan ydych ni’n darparu gwasanaethau wedi eu personoli, efallai hefyd bod angen i ni ddadansoddi’r 
wybodaeth rydych chi’n ei rhoi, ynghyd â'ch defnydd o'n gwasanaethau, fel ein bod ni’n gallu cynnig 
gwasanaeth personol gwell (e.e. defnyddio beth rydych chi wedi ei wylio ar iPlayer er mwyn rhoi 
argymhellion personol neu os mai’r peth cyntaf ydych chi’n ei ddarllen ar BBC Ar-lein bob diwrnod 
yw’r tywydd yn Luton, efallai byddwn yn cyflwyno’r wybodaeth yma i chi neu roi dolen i’r wybodaeth 
ar eich hafan). Os ydych chi wedi mewngofnodi neu wedi tanysgrifio i gylchlythyron ar e-bost, 
byddwch yn derbyn gwasanaeth wedi ei phersonoli. Os nad ydych chi am dderbyn hyn, 
allgofnodwch a/neu ganslo eich tanysgrifiad i'r e-byst; 

 er mwyn cysylltu â chi ynghylch cyflwyniad a wnaethpwyd gennych, gan gynnwys unrhyw gynnwys y 
byddwch yn ei ddarparu. Am wybodaeth ychwanegol, trowch at Gwestiynau Cyffredin UGC 
(Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr); 

 er mwyn defnyddio cyfeiriadau IP a dynodwyr dyfeisiau i nodi lleoliad defnyddwyr, i atal defnydd 
aflonyddgar, i ddarganfod nifer yr ymweliadau o wahanol wledydd ac er mwyn gweld a ydych yn troi 
at y gwasanaethau o'r DU neu beidio. Os na, byddwch yn cael eich ailgyfeirio at fersiwn rhyngwladol 
gwefan y BBC (bbc.com); 

 at ddiben dadansoddi ac ymchwil fel ein bod ni’n gwella’r gwasanaethau mae’r BBC yn eu cynnig; 

 er mwyn cynnig y profiad gwe-lywio mwyaf hwylus i chi. Yn ogystal, efallai y bydd y BBC yn 
defnyddio ac yn datgelu gwybodaeth ar ffurf cydgasgliad (fel na fydd modd nodi unigolion) at 
ddibenion marchnata a datblygiad strategol; a 

 phan fyddwch yn troi at wefan y BBC o du allan i'r DU, byddwch yn gweld y fersiwn rhyngwladol 
(bbc.com), sy'n cynnwys hysbysebion. Caiff swm penodol o'r hysbysebion hyn eu teilwra i'r 
defnyddiwr unigol, arfer cyffredin, sef targedu ymddygiadol ar-lein. Gallwch ddysgu mwy yn yr 
adran Dewisiadau hysbysebu ar gyfer defnyddwyr tu allan i’r DU ar wefan Preifatrwydd a 
Chwcis y BBC. Mae'n bwysig cofio mai dim ond os byddwch yn troi at bbc.com o'r tu allan i'r 
DU y byddwch yn gweld yr hysbysebion hyn ac yn gweld Targedu Ymddygiadol Ar-Lein. 

Pan fydd y BBC yn bwriadu defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at unrhyw ddefnydd arall, byddwn yn 
sicrhau ein bod yn eich hysbysu yn gyntaf. Yn ogystal, rhoddir y cyfle i chi wrthod rhoi caniatâd neu 
dynnu yn ôl eich caniatâd i'ch gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio at ddibenion ac eithrio'r rhai a 
restrir uchod. 

5. Pryd fydd y BBC yn cysylltu â mi? 

Efallai y bydd y BBC yn cysylltu â chi: 

http://www.bbc.co.uk/privacy/cookies/international?lang=cy


 mewn perthynas ag unrhyw wasanaeth, gweithgarwch neu gynnwys ar-lein yr ydych wedi cofrestru 
ar ei gyfer, er mwyn sicrhau bod modd i'r BBC ddarparu'r gwasanaethau i chi; 

 mewn perthynas ag unrhyw ohebiaeth gennych neud unrhyw sylw neu gwyn rydych chi wedi ei 
wneud am gynnyrch neu wasanaethau'r BBC; 

 mewn perthynas ag unrhyw wasanaeth wedi ei bersonoli rydych chi'n ei defnyddio; 

 mewn perthynas ag unrhyw gyfraniad yr ydych wedi'i gyflwyno i'r BBC, e.e. ar fyrddau negeseuon y 
BBC neu thrwy gyfrwng neges destun neu neges llais; 

 er mwyn eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolygon am wasanaethau'r BBC (mae'r penderfyniad i 
gymryd rhan yn un gwirfoddol bob amser); ac 

 at ddibenion marchnata, pan fyddwch wedi cytuno i hyn (gweler adran 6 isod) 

Bydd tudalennau lleol yn rhoi gwybodaeth fanwl i chi am y ffordd y bydd y BBC yn cysylltu â chi mewn 
perthynas â gwasanaethau, gweithgareddau neu gynnwys ar-lein penodol. 

6. A fydd unrhyw un yn cysylltu â mi at ddibenion marchnata? 

Dim ond pan fyddwch wedi cytuno i hynny y bydd y BBC yn anfon e-byst neu'n cysylltu â chi at 
ddibenion marchnata, neu er mwyn hyrwyddo gwasanaethau, gweithgareddau neu gynnwys ar-lein 
newydd. Os ydych chi wedi cytuno i dderbyn y cyfathrebiadau ymw, efallai byddwn ni'n personoli 
cynnwys y neges wedi ei seilio ar unrhyw weybodaeth rydych chi wedi ei darparu i ni a'ch defnydd o 
BBC Ar-lein. 

7. A fydd y BBC yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol gydag unrhyw un 
arall? 

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth yn gyfrinachol ac eithrio pan fydd gofyn ei datgelu neu pan roddir 
caniatâd i'w datgelu gan y gyfraith (er enghraifft, i gyrff llywodraethol ac asiantaethau gorfodi'r 
gyfraith) neu fel y disgrifir yn yr adran yma ac yn adran 8 isod. 

Efallai byddwn ni'n rhannu'ch manylion ar draws y gwasanaeth cyhoeddus a'i is-gwmnïoedd 
masnachol, megis BBC Worldwide, pan mae hi'n angenrheidiol i ddarparu gwasanaeth i chi rydych 
wedi gofyn amdano, pan ydych chi wedi cofrestru tu allan i'r DU neu pan ydych chi'n cofrestru i brynu 
cynnwys o BBC Store.  

  

Yn gyffredinol, byddwn ond yn defnyddio'ch gwybodaeth o fewn y BBC ac yn ei rannu tu allan i'r BBC 
ble rydych chi wedi gwneud cais neu roi eich caniatâd, e.e. os ydych chi'n dewis rhannu cynnwys 
drwy gyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, weithiau bydd y BBC yn defnyddio trydydd partïon er 
mwyn prosesu'ch gwybodaeth ar ein rhan. Mae'r BBC yn mynnu bod y trydydd partïon hyn yn 
cydymffurfio gyda'i chyfarwyddiadau mewn ffordd drylwyr, ac mae'r BBC yn mynnu nad ydynt yn 
defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at eu dibenion busnes eu hunain, oni bai eich bod chi wedi rhoi 
eich caniatâd i'ch gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio yn y fath ffordd. 

Efallai byddwn ni'n rhannu eich gwybodaeth bersonol yn fewnol (h.y. gyda chyfadrannau eraill y BBC) 
er enghraifft i wirio eich manylion yn erbyn y gronfa ddata trwydded teledu. Darllenwch adran 4 uchod 
am fwy o fanylion. 

8. Cynnwys amhriodol neu sarhaus ar wefannau'r BBC 

Os byddwch yn postio neu'n anfon cynnwys sarhaus, amhriodol neu annerbyniol unrhyw le ar neu i 
wefannau'r BBC neu'n ymddwyn mewn unrhyw ffordd aflonyddgar ar unrhyw un o wasanaethau'r 
BBC, gall y BBC ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol er mwyn atal ymddygiad o'r fath. 

Pan fydd hi'n rhesymol i'r BBC gredu eich bod yn torri unrhyw gyfreithiau perthnasol neu y gallech fod 
yn torri unrhyw gyfreithiau perthnasol (e.e. oherwydd y gallai'r cynnwys yr ydych wedi'i bostio fod yn 
ddifenwol), gall y BBC ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol er mwyn hysbysu trydydd partïon 
perthnasol megis eich cyflogwr, darparwr gwasanaeth rhyngrwyd/e-bost eich ysgol neu asiantaethau 
gorfodi'r gyfraith am y cynnwys a'ch ymddygiad. 

9. Beth os ydw i'n ddefnyddiwr 16 oed neu'n iau? 



Os ydych yn 16 oed neu'n iau, dylech ofyn am ganiatâd eich rhiant/gwarcheidwad cyn i chi ddarparu 
unrhyw wybodaeth bersonol i'r BBC.  

10. Am faint o amser y bydd y BBC yn cadw fy ngwybodaeth bersonol? 

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol ar ein systemau am y cyfnod angenrheidiol ar gyfer y 
gweithgarwch perthnasol, neu am y cyfnod a nodir mewn unrhyw gontract perthnasol sydd gennych 
gyda'r BBC neu amserlen gadw gorfforaethol y BBC (cronfa ddata sy'n diffinio pa ddogfennau y dylid 
eu cadw ac am ba mor hir). Os byddwch yn canslo'ch cofrestriad BBCiD, mae peth gwybodaeth yn 
cael ei ddileu yn syth, cofnodir baner yn y gronfa ddata ac er nad oes modd i'r BBC ddefnyddio 
gweddill y wybodaeth bersonol, bydd yn cael ei chadw yn y system am flwyddyn at ddibenion 
gweinyddol cyn iddi gael ei dileu neu'r enw'n cael ei ddileu at ddibenion dadansoddi. 

Pan fyddwch yn cyfrannu deunydd i'r BBC, byddwn yn cadw'ch cynnwys am y cyfnod rhesymol y 
bydd ei angen ar gyfer y diben(ion) y gwnaethoch ei gyflwyno. Er enghraifft, byddwn yn cadw copïau 
o geisiadau mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth am y cyfnod pan fydd y gystadleuaeth yn cael ei 
chynnal yn unig. Fodd bynnag, mae prosiectau eraill (e.e. gwefan Rhyfel y Bobl) yn debygol o bara 
am gyfnod hwy, neu maent yn debygol o fod yn barhaol hyd yn oed. 

Fel sefydliad a ariannir gan arian cyhoeddus, mae rhwymedigaeth ar y BBC i gofnodi cipolygon o 
hanes, y gallent gynnwys rhywfaint o Gynnwys wedi'i Gynhyrchu gan Ddefnyddwyr h.y. cynnwys a 
ddarparir gan y cyhoedd. Felly, efallai y bydd rhywfaint o gynnwys a gyflwynir i'r BBC neu a rennir 
gyda'r BBC yn cael ei gadw am gyfnodau estynedig neu am gyfnod amhenodol efallai yn Archif y BBC, 
sy'n wir am gyfraniadau Newyddion a gyhoeddir. Yn ogystal, efallai y bydd achosion prin yn codi lle y 
byddwn yn rhannu'ch cyfraniad gyda thrydydd partïon er mwyn cynnal archifau hanesyddol (e.e. 
rhoddwyd cyfraniadau am brofiadau pobl yn ystod yr Ail Ryfel Byd i'r Amgueddfa Ryfel Ymerodrol). 
Pan fo modd, byddwn yn ceisio'ch hysbysu ymlaen llaw neu roi gwybod i chi yn nes ymlaen pan 
fyddwn yn debygol o gadw cynnwys am gyfnod amhenodol neu ei drosglwyddo i archif hanesyddol 
cymeradwyedig. 

11. A oes modd i mi ddarganfod pa wybodaeth bersonol y mae'r BBC yn ei 
chadw amdanaf? 

Dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae'r BBC 
yn ei chadw amdanoch chi ac i gywiro unrhyw wallau. (Byddwn yn codi £10 am geisiadau am 
wybodaeth ac yn mynnu eich bod yn profi pwy ydych chi trwy ddarparu 2 ddarn o brawf adnabod 
cymeradwyedig). Byddwn yn gwneud ymdrech resymol i ddarparu, cywiro neu ddileu gwybodaeth 
bersonol amdanoch yn ein ffeiliau. 

A fyddech gystal â chyfeirio ceisiadau a chwestiynau am hyn neu unrhyw gwestiwn arall am y Polisi 
Preifatrwydd i'r Swyddog Diogelu Data, BC2 A4 Broadcast Centre, 201 Wood Lane, London W12 7TP 
(E-bost:dpa.officer@bbc.co.uk) 

12. Beth os byddaf yn troi at wefannau'r BBC o'r tu allan i'r DU? 

Cyhoeddir gwefan y BBC yn y DU gan y BBC fel bbc.co.uk. Mae fersiwn rhyngwladol y wefan, 
bbc.com, yn cael ei ddarparu ar gyfer defnyddwyr rhyngwladol sy'n troi at y wefan o'r tu allan i'r DU 
gan is-gwmnïau masnachol y BBC, BBC Worldwide Ltd a BBC Global News ar sail masnachol (h.y. 
bydd rhai o'r tudalennau y byddwch yn troi atynt o'r tu allan i'r DU yn cynnwys hysbysebion) dan 
drwydded gan y BBC. Sylwer bod rhai o'r tudalennau ar wefan y BBC ar gael i ddefnyddwyr y tu allan 
i'r DU ar sail anfasnachol (er enghraifft, y dudalen flaen ar gyfer gwefannau BBC World Service mewn 
ieithoedd tramor, e.e. bbc.co.uk/mundo). Bydd yr holl wybodaeth bersonol a gyflwynir gan 
ddefnyddwyr y tu allan i'r BBC i bbc.com ac i wefannau World Service mewn ieithoedd tramor yn cael 
ei phrosesu yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn (ac unrhyw amodau lleol sy'n berthnasol i rannau 
penodol o'r wefan). Pan geir gwrthdaro, bydd yr amodau lleol yn berthnasol. 

Mae rhai adrannau o bbc.com ar gael o fewn y DU, e.e. bbc.com/earth. Mae hyn ar gael drwy BBC 
Worldwide i ddefnyddwyr y DU ar sail anfasnachol (h.y. mae'r hysbysebion wedi cael eu dileu). 

13. Polisi Cwcis – Gwybodaeth y bydd y BBC yn ei chasglu gennych 

a. Beth yw cwci? 
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Darn bach o ddata, y mae'n aml yn cynnwys dynodydd unigryw a anfonir i borwr gwe eich cyfrifiadur, 
eich llechen neu'ch ffôn symudol (y cyfeirir atynt yma fel “dyfais"), o gyfrifiadur gwefan, ac sy'n cael ei 
storio ar yriant caled eich dyfais, yw cwci. Mae modd i bob gwefan anfon ei gwci ei hun i'ch porwr gwe 
os bydd dewisiadau'ch porwr gwe yn caniatáu iddi wneud hynny, ond (er mwyn diogelu'ch 
preifatrwydd), dim ond y cwcis y mae eisoes wedi'u hanfon atoch y bydd eich porwr yn caniatáu i 
wefan droi atynt, ac nid y cwcis y mae gwefannau eraill wedi'u hanfon atoch. Mae nifer o wefannau yn 
gwneud hyn pryd bynnag y bydd defnyddiwr yn troi at eu gwefan, er mwyn olrhain llif traffig ar-lein. 
Mae technolegau tebyg hefyd yn cael eu defnyddio'n aml o fewn e-byst er mwyn deall os yw'r e-bost 
wedi cael ei darllen neu is yw unrhyw un o'r dolenni wedi cael eu clicio. Os wnewch chi barhau heb 
newid eich gosodiadau, byddwn ni'n cymryd yn ganiataol eich bod chi'n hapus i dderbyn yr holl gwcis 
ar wefan y BBC. Fodd bynnag, gallwch chi newid gosodiadau eich cwcis unrhyw bryd. 

Ar wefannau'r BBC, mae cwcis yn cofnodi gwybodaeth am eich dewisiadau ar-lein, ac yn ein galluogi i 
deilwra ein gwefannau i'ch diddordebau. 

Yn ystod unrhyw ymweliad gyda gwefan y BBC, caiff y tudalennau y byddwch yn eu gweld, ynghyd â 
chwci, eu lawrlwytho i'ch dyfais. Mae nifer o wefannau'n gwneud hyn oherwydd bod cwcis yn galluogi 
cyhoeddwyr gwefan i wneud pethau defnyddiol megis darganfod a yw'r ddyfais (a'i defnyddiwr yn ôl 
pob tebyg) wedi ymweld â'r wefan o'r blaen. Caiff hyn ei wneud yn ystod ail ymweliad trwy edrych i 
weld, a darganfod, y cwci a adawyd yno yn ystod yr ymweliad diwethaf. 

b. Sut mae'r BBC yn defnyddio cwcis? 

Mae gwybodaeth sy'n cael ei chyflenwi gan cwcis yn gallu ein helpu i ddadansoddi proffil ein 
hymwelwyr a'n helpu i ddarparu profiad gwell i chi fel defnyddiwr. Er enghraifft, os y gwnaethoch chi 
droi at ein tudalennau addysg yn ystod ymweliad blaenorol, efallai y byddwn yn darganfod hyn o'ch 
cwci, gan amlygu gwybodaeth addysgol yn ystod eich ail ymweliad a'ch ymweliadau dilynol. Mae'r 
BBC yn defnyddio'r math hwn o wybodaeth er mwyn helpu i wella'r gwasanaethau y mae'n eu darparu 
i'w defnyddwyr. Ceir gofyniad llym na fydd unrhyw drydydd parti yn defnyddio unrhyw wybodaeth ar 
gyfer eu dibenion neu eu busnes eu hunain heb eich caniatâd (gweler adran 7 uchod). Efallai y bydd 
rhannau penodol o wefannau'r BBC yn defnyddio cwcis am reswm penodol – er enghraifft, er mwyn 
helpu gêm ar-lein i weithio mewn ffordd effeithiol ar eich dyfais.  

Yn ogystal, mae BBC Worldwide yn defnyddio cwcis er mwyn cyflwyno rhywfaint o hysbysebion 
wedi'u targedu ar bbc.com i ddefnyddwyr nad ydynt yn y DU. Mae modd gweld gwybodaeth bellach, 
gan gynnwys sut i ddewis peidio cael y cwcis hyn, yn yr adran i ddefnyddwyr rhyngwladol ar wefan 
Preifatrwydd a Chwcis y BBC. 

c. Cwcis Trydydd Partïon mewn cynnwys wedi'i fewnblannu ar dudalennau'r BBC 

Sylwer, pan fyddwch yn ymweld â gwefannau'r BBC, efallai y byddwch yn sylwi ar rai cwcis nad ydynt 
yn gysylltiedig gyda'r BBC neu gyda chontractwyr y BBC. 

Er mwyn cefnogi ein newyddiaduraeth, efallai byddwn ni'n mewnblannu cynnwys o gyfryngau 
cymdeithasol a gwefannau allanol. Gall hyn gynnwys YouTube, Twitter, Facebook, Soundcloud, Vine, 
Instagram, Pinterest and Flickr. O ganlyniad, pan ewch chi i dudalen sy'n cynnwys hyn, efallai bydd 
cwcis o'r gwefannau yn ymddangos a gall y gwefannau allanol ddilyn eich defnydd o wefan y BBC. 
Nid yw'r BBC yn rheoli lledaeniad y cwcis yma a dylech wirio'r wefan allanol am fwy o wybodaeth. Os 
ydych chi'n parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn ni'n cymryd yn ganiataol eich bod chi'n hapus 
i dderbyn cwcis ar wefan y BBC. Fodd bynnag gallwch newid gosodiadau eich cwcis unrhyw bryd.  

  

Pan mae'r BBC yn mewnblannu cynnwys o gyfryngau cymdeithasol a gwefannau allanol, efallai bydd 
rhai gwefannau yn defnyddio Google Analytics i gasglu data am ymddygiad defnyddwyr at eu defnydd 
eu hunain. Nid yw'r BBC yn rheoli hyn ac am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan 'How Google uses data'. 

Offer rhannu'r BBC 

Byddwch chi hefyd yn gweld botymau 'rhannu' ar dudalennu gwe y BBC; mae hyn yn galluogi 
defnyddwyr i rannu cynnwys yn hawdd gyda'u ffrindiau drwy nifer o rwydweithiau cymdeithasol 

http://www.bbc.co.uk/privacy/cookies/international
http://www.google.com/policies/privacy/partners/


poblogaidd. Pan ydych chi'n clicio un o'r botymau yma, efallai bydd cwci yn cael ei osod gan y 
gwasanaeth rydych chi wedi ei ddewis i rannu'r cynnwys. Eto, nid oes gan y BBC reolaeth dros y 
cwcis yma. Os ydych chi'n parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn ni'n cymryd yn ganiataol eich 
bod chi'n hapus i dderbyn cwcis ar wefan y BBC. Fodd bynnag gallwch newid gosodiadau eich cwcis 
unrhyw bryd.  

d. Cwcis y BBC a sut i wrthod cwcis 

Mae modd gweld gwybodaeth lawn ynghylch sut y mae'r BBC yn defnyddio cwcis yn yr adran 
ynghylch cwcis ar wefan Preifatrwydd a Chwcis y BBC. 

Os ydych yn dymuno rheoli pa gwcis a osodir ar eich dyfais trwy gyfrwng gwefan y BBC, mae modd i 
chi ddarganfod sut i wneud hyn yn adranRheoli Cwcis gwefan Preifatrwydd a Chwcis y BBC. Mae'n 
bwysig nodi, os byddwch yn newid eich gosodiadau ac yn atal rhai cwcis penodol, mae hyn yn golygu 
na fydd modd darparu nodweddion penodol wedi'u personoli, felly efallai na fydd modd i chi fanteisio'n 
llawn ar holl nodweddion y gwefannau. 

e. Gwybodaeth arall sy’n cael ei chasglu o borwyr gwe 

Gallai eich porwr gwe hefyd ddarparu gwybodaeth i’r BBC am eich dyfais, fel cyfeiriad IP a manylion 
am y porwr rydych chi’n ei ddefnyddio. Pan ydych chi’n gofyn am newyddion neu dywydd lleol, efallai 
y byddai hi’n bosib i chi ddewis i roi mynediad i’r BBC i leoliad eich dyfais drwy’r porwr gwe. Rydyn 
ni'n defnyddio gwybodaeth gan eich porwr neu drwy'r ddolen rydych chi wedi ei chlicio i ddeall y 
dudalen we a'ch cyfeiriodd i BBC Ar-lein ac efallai bydd hyn yn cael ei nodi gan gwci perfformiad. 

14. Gosodiadau porwr Do Not Track (DNT) 

Mae DNT yn nodwedd sy’n cael ei gynnig gan rai porwyr sydd, pan wedi ei alluogi, yn anfon signal i 
wefannau i ofyn nad yw eich pori yn cael ei ddilyn, megis gan rwydweithiau hysbysebu allanol, 
rhwydweithiau cymdeithasol a chwmnïoedd dadansoddi. Nid yw’r wefan ar hyn o bryd yn derbyn 
ceisiadau DNT. 

Nid oes safon unffurf wedi ei fabwysiadu i benderfynu sut y dylid dehongli ceisiadau DNT a beth 
ddylai gwefannau a chwmnïoedd allanol ei wneud. Bydd y BBC yn parhau i adolygu DNT a 
thechnolegau newydd eraill ac efallai bydd y penderfyniad yn cael ei gymryd i fabwysiadu DNT pan 
fydd ar gael. 

15. Apiau dyfeisiau symudol a theledu 

Pan ydych chi’n lawrlwytho neu’n defnyddio apiau’r BBC ar eich dyfais symudol neu deledu, gall 
gwybodaeth gael ei gymryd oddi ar neu ei storio ar eich dyfais. Fel arfer mae hyn yn cael ei 
ddefnyddio’n debyg i gwci ar borwr gwe, drwy alluogi’r ap i’ch ‘cofio’ chi neu ddarparu’r cynnwys 
rydych chi wedi gofyn amdano. 

Gallai’ch porwr gwe neu ddyfais hefyd ddarparu gwybodaeth i’r BBC am eich dyfais fel cod adnabod y 
ddyfais neu gyfeiriad IP. Efallai bydd gwybodaeth yn cael ei gasglu’n awtomatig, fel cod adnabod y 
ddyfais, cyfeiriad IP, cyfeiriad MAC, rhif IMEI a chod adnabod yr ap (nod adnabod unigryw sy’n 
perthyn i’r copi o’r ap). 

Mae mwy o fanylion ynglŷn â sut mae’r BBC yn defnyddio’r wybodaeth yma yn adran Dyfeisiau 
Symudol a Theledu y Polisi Preifatrwydd a Chwcis. 

Os oes gennych chi unrhyw bryderon ynglŷn â hyn, efallai yr hoffech chi edrych ar gynnwys y BBC 
drwy borwr gwe yn unig ac i newid eich gosodiadau – mae mwy o wybodaeth am hyn yn adran Web 
browser cookies y wefan, yma. 

16. Newidiadau i Bolisi Preifatrwydd y BBC 

Efallai y bydd y Polisi Preifatrwydd hwn yn cael ei ddiweddaru o bryd i'w gilydd, felly efallai y byddwch 
yn dymuno bwrw golwg drosto bob amser y byddwch yn cyflwyno gwybodaeth bersonol i'r BBC. Bydd 
dyddiad y diwygiadau mwyaf diweddar yn ymddangos ar y dudalen hon. Os na fyddwch yn cytuno 
gyda'r newidiadau hyn, ni ddylech barhau i ddefnyddio gwefannau'r BBC er mwyn cyflwyno 
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gwybodaeth bersonol i'r BBC. Os caiff newidiadau pwysig eu gwneud i'r Polisi Preifatrwydd, byddwn 
yn eich hysbysu trwy roi rhybudd amlwg ar y wefan. 

17. Gweithrediadau eraill y BBC e.e. Trwyddedu Teledu 

Mae gan rai meysydd, megis Trwyddedu Teledu ac apeliadau elusennol y BBC, eu polisïau eu hunain 
ynghylch cwcis a phreifatrwydd, a dylech ddarllen y rhain hefyd cyn cyflwyno'ch gwybodaeth bersonol. 

Trowch at Bolisi Preifatrwydd Trwyddedu Teledu i weld sut y mae'r BBC yn defnyddio'ch 
gwybodaeth at ddibenion Trwyddedu Teledu. 

Mewn perthynas â BBC Worldwide, mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn ymwneud â'i ddefnydd o ddata a 
gesglir trwy gyfrwng fersiwn rhyngwladol gwefan y BBC yn unig, bbc.com, y bydd defnyddwyr y tu 
allan i'r DU yn troi ato. Am fanylion ynghylch sut y mae BBC Worldwide yn defnyddio gwybodaeth 
bersonol a gesglir trwy gyfrwng ei wasanaethau rhyngwladol eraill a'i wasanaethau yn y DU, trowch 
at Bolisi Preifatrwydd BBC Worldwide. 

18. Cysylltu â'r BBC ynghylch y Polisi Preifatrwydd hwn 

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â'r: 

Swyddog Diogelu Data 

BC2 A4, Broadcast Centre 

201 Wood Lane 

London 

W12 7TP 

(E-bost: dpa.officer@bbc.co.uk) 

Os ydych yn edrych ar fersiwn rhyngwladol y wefan hon, bbc.com, ac os oes gennych chi unrhyw 
gwestiynau neu sylwadau am y Polisi Preifatrwydd, a fyddech gystal â chysylltu gyda BBC Worldwide 
trwy anfon e-bost at: dataprotection@bbc.com 

  

Diweddarwyd: 28 Hydref 2015 
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