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Polisi Cyfryngau Cymdeithasol  

DATGANIAD POLISI  

 
Mae’r rhyngrwyd yn darparu cyfleoedd unigryw i aelodau’r Brifysgol h.y. (ei staff 

a myfyrwyr) gymryd rhan mewn trafodaethau rhyngweithiol a rhannu gwybodaeth 

am bynciau penodol gan ddefnyddio amrywiaeth eang o gyfryngau cymdeithasol, 

er enghraifft: 

 
 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 LinkedIn 

 YouTube 

 Blogiau ar-lein, ac ati. 

 

Rydym yn annog aelodau’r Brifysgol yn gryf i ddefnyddio’r cyfryngau hyn, ond 

rydym hefyd yn cydnabod y gall defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol achosi 

risgiau i wybodaeth gyfrinachol ac enw da y Brifysgol, a gall beryglu capasiti’r 

Brifysgol o gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithlon. 

 
Er mwyn lleihau’r risgiau hyn, osgoi colli cynhyrchiant a sicrhau bod systemau 

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) y Brifysgol yn cael eu defnyddio at 

ddibenion priodol yn unig, rydym yn disgwyl i holl aelodau’r Brifysgol gadw at y 

polisi hwn ar dir y Brifysgol ac yn ystod eu hamser hamdden.  

 
Dylid nodi y caiff y polisi hwn ei adolygu o bryd i’w gilydd a gellid ei newid yn 

unol â datblygiadau technolegol neu ddatblygiadau eraill.  

 

 
Mae fersiwn ddiweddaraf y Polisi Cyfryngau Cymdeithasol ar gael ar : Dudalennau 

Gwe Gwasanaethau TG  a UniLife. 
 

 

DIFFINIAD 

 
Cyfryngau cymdeithasol yw’r term eang a ddefnyddir i ddisgrifio’r llwyfannau 

cyfathrebu diweddaraf ar y rhyngrwyd a’r we, sy’n galluogi defnyddwyr i 

gysylltu’n gyflym a rhyngweithio mewn amrywiaeth o fformatau gwahanol, 

rhoddir enghreifftiau uchod. 

 
 

PWY SY’N CAEL EU CWMPASU GAN Y POLISI  

http://its.southwales.ac.uk/it-regulations/
http://its.southwales.ac.uk/it-regulations/
https://unilife.southwales.ac.uk/pages/3219-social-media-facebook-twitter-and-more
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Mae’r polisi hwn yn cwmpasu holl aelodau’r Brifysgol, (staff a myfyrwyr). 

 

CWMPAS A DIBEN Y POLISI  

 
Diben y Polisi Cyfryngau Cymdeithasol yw: 

 
 Annog arfer da. 

 Amddiffyn y Brifysgol a’i chyflogeion. 

 Amddiffyn ei myfyrwyr, ymwelwyr a gwesteion. 

 Egluro ble a sut mae polisïau cyfredol yn berthnasol i’r cyfryngau 

cymdeithasol. 

• Hybu defnydd effeithiol ac arloesol o’r cyfryngau cymdeithasol fel rhan o 
weithgareddau’r Brifysgol. 

 
Mae’r polisi hwn yn berthnasol i’r defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol at 

ddibenion busnes a phersonol, boed yn ystod oriau’r Brifysgol neu fel arall, a ph’un 

a yw’r cyfrwng yn cael ei ddefnyddio drwy gyfarpar TGCh y Brifysgol, cyfarpar 

cyhoeddus neu gyfarpar personol. 

 
Gall torri rheolau’r polisi hwn arwain at gamau disgyblu hyd at, a chan gynnwys, 

achosion lle y caiff y person hwnnw ei ddiswyddo neu ei wahardd. Gellid cymryd 

camau disgyblu p’un a gaiff rheolau’r polisi ei dorri yn ystod oriau’r Brifysgol ai 

peidio, a ph’un a ddefnyddiwyd cyfarpar neu gyfleusterau’r Brifysgol at ddibenion torri 

rheolau’r polisi hwn ai peidio. Bydd yn ofynnol i unrhyw aelod o’r Brifysgol sy’n cael 

eu hamau o dorri rheolau’r polisi hwn gydweithredu gydag ymchwiliad y Brifysgol, a 

gallai hyn gynnwys trosglwyddo unrhyw gyfrineiriau a manylion mewngofnodi 

perthnasol. 

 
Bydd yn ofynnol i aelodau’r Brifysgol ddileu sylwadau ar y cyfyngau cymdeithasol 

a/neu’r rhyngrwyd os tybir eu bod yn mynd yn torri rheolau’r polisi hwn. Gall 

peidio â chydymffurfio â chais o’r fath arwain at gamau disgyblu. 

 

CYFRIFOLDEBAU 
 

Is-grŵp TGCh Bwrdd Gweithredol yr Is-Ganghellor (VCEB) sy’n gyfrifol am fonitro ac 

adolygu’r broses o weithredu’r polisi hwn, gan wneud argymhellion ar gyfer newidiadau i 

leihau risgiau a sicrhau bod y polisi yn diwallu gofynion cyfreithlon ac yn adlewyrchu arfer 

orau. 

 

Mae holl aelodau’r Brifysgol yn gyfrifol am lwyddiant y polisi hwn a dylent sicrhau eu 

bod yn cymryd yr amser i’w ddarllen a’i ddeall. 

 

Dylid adrodd am unrhyw achos o gamddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol neu dorri 

rheolau’r polisi hwn i Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol drwy: 

appeals.complaints@southwales.ac.uk. 
 

Bydd y Brifysgol yn sicrhau bod y polisi hwn yn hygyrch i’r holl aelodau staff a’i 

mailto:appeals.complaints@southwales.ac.uk
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ymgorffori o fewn y wybodaeth sefydlu. Yn yr un modd, caiff y myfyrwyr eu cynghori 

am eu cyfrifoldebau drwy raglenni sefydlu i fyfyrwyr. 

 

Bydd y Brifysgol yn adolygu ac yn diweddaru’r polisi o bryd i’w gilydd a chaiff unrhyw 

newidiadau arwyddocaol eu cyfathrebu’n briodol. 

 

DOLENNI I BOLISÏAU/GWEITHDREFNAU ERAILL PRIFYSGOL DE 

CYMRU  
 

Gellid troi at Weithdrefn Ddisgyblu Prifysgol De Cymru pan fydd un o gyflogeion 

Prifysgol De Cymru wedi torri rheolau’r Polisi Cyfryngau Cymdeithasol. 

 

Ar gyfer y boblogaeth myfyrwyr, mae’r Siarter Myfyrwyr wedi’i datblygu ar y cyd gan 

Brifysgol De Cymru a’i Hundeb Myfyrwyr er mwyn galluogi ei myfyrwyr i ddeall yr 

hyn sy’n ddisgwyliedig ohonynt yn ystod eu hastudiaethau, a’r hyn y gallant ei 

ddisgwyl gan y Brifysgol. Disgwylir i fyfyrwyr yn y Brifysgol gadw at bolisïau a 

gweithdrefnau’r Brifysgol, parchu pobl a’u heiddo a dangos cwrteisi a bod yn ystyrlon 

bob amser. Ymdrinnir ag unrhyw achos honedig o gamymddwyn yn unol â Rheoliadau 

Ymddygiad Myfyrwyr. 
 

Dylai aelodau’r Brifysgol ymgyfarwyddo â pholisïau allweddol y Brifysgol gan gynnwys : 

 

• Rheoliadau Cyfrifiadura TGCh  

• Polisi Diogelwch Gwybodaeth  

• Datganiad Diogelu Data  

• Hawlfraint ac Eiddo Deallusol  

• Datganiad Polisi Rheoli Cofnodion  

• Polisi Urddas yn y Gwaith  

• Cod Ymddygiad ar y Berthynas Bersonol rhwng Staff a Myfyrwyr  

• Polisi Diogelu Grwpiau sy’n Agored i Niwed  
 

 

RHEOLIADAU 

 
Dylai aelodau nodi’r rheoliadau canlynol ar bresenoldeb personol ar y rhyngrwyd : 

 
• Dylech ddefnyddio cyfeiriad e-bost personol ac nid eich cyfeiriad e-bost Prifysgol. 

 
• Dylech gofio gosod eich gosodiadau personol ar safleoedd cyfryngau 

cymdeithasol i sicrhau nad yw gwybodaeth amhriodol yn dod yn wybodaeth 
gyhoeddus ar ddamwain. 

 
• Ni ddylech ddefnyddio eich safle i gam-drin neu ymosod ar gydweithwyr, 

myfyrwyr neu 3ydd partïon sydd ynghlwm wrth y Brifysgol. Dylech barchu 

preifatrwydd a theimladau eraill a bod yn ymwybodol y gallai gwneud sylwadau 

am nodweddion personol penodol gael ei ystyried yn achos o aflonyddu o dan 

Deddf Cydraddoldeb 2010 ac y gallech wynebu erlyniad o dan y ddeddfwriaeth 

honno neu ddeddfwriaeth arall. 

 

http://hr.southwales.ac.uk/documents/download/26/
http://uso.southwales.ac.uk/StudentCasework/RGSC/
http://uso.southwales.ac.uk/StudentCasework/RGSC/
http://its.southwales.ac.uk/it-regulations/
http://its.southwales.ac.uk/it-regulations/
http://uso.southwales.ac.uk/ig/dp/
http://hr.southwales.ac.uk/hr/equalitydiversity/dignity_at_work_and_study/
http://hr.southwales.ac.uk/staff_student_relationships/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents
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• Ni ddylech gynnwys manylion cyswllt neu luniau o aelodau eraill o staff na 

myfyrwyr heb eu caniatâd ymlaen llaw. Cofiwch, os byddwch yn torri’r gyfraith ar 

eich safle chi (er enghraifft drwy roi rhywbeth difrïol arni), byddwch yn bersonol 

gyfrifol am hynny. 

 

FEL AELOD O STAFF 

 

• Mae’n rhaid i chi gymryd cyfrifoldeb personol am yr hyn y byddwch yn ei roi ar 

y cyfryngau cymdeithasol. Os oes modd eich adnabod fel rhywun sy’n gweithio 

i’r Brifysgol, mae’n rhaid i chi sicrhau bod eich proffiliau, ac unrhyw beth rydych 

yn ei rannu, yn cyfateb â’r modd y mae’r Brifysgol yn  disgwyl i chi gyflwyno 

eich hun i gydweithwyr a myfyrwyr. Mae’n rhaid i chi ystyried hyd yn oed os na 

fyddwch yn enwi’r Brifysgol fel eich cyflogwr, y bydd pobl sy’n eich adnabod yn 

gwybod ble rydych yn gweithio a gallant wneud cysylltiad â’r Brifysgol beth bynnag. 

Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch yr hyn sy’n dderbyniol ac nad yw’n 

dderbyniol, mae’n rhaid i chi drafod hyn gyda’ch rheolwr llinell. 

 
• Mae’n rhaid i chi ddiogelu buddiannau’r Brifysgol ac ni ddylech gyhoeddi 

unrhyw beth a allai niweidio’r rhain, boed yn uniongyrchol neu’n 
anuniongyrchol, na chael effaith andwyol ar enw da’r Brifysgol . 

 
• Mae’n rhaid i chi hefyd ddangos parch at eraill ar bob adeg wrth ddefnyddio’r 

cyfryngau cymdeithasol. Ni ddylech fyth feirniadu na gwneud sylwadau difrïol am y 
Brifysgol, myfyrwyr, eich cydweithwyr neu unrhyw un arall rydych yn dod i 

gysylltiad â hwy yn broffesiynol. 

 

• Ni ddylech wneud unrhyw beth y gellid ei ystyried yn achos o gamwahaniaethu 
yn erbyn unigolyn, neu’n aflonyddu ar unigolyn, er enghraifft drwy: 

 

a. gwneud sylwadau ymosodol neu ddifrïol sy’n ymwneud ag oedran, anabledd, 

ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth, hil, crefydd/cred neu 

ddiffyg cred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol, neu unrhyw nodwedd benodol 

arall; 

b. defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i fwlio unigolyn arall (fel cyflogai 

neu fyfyriwr yn y Brifysgol)  neu; 

c. cyhoeddi delweddau sy’n wahaniaethol neu’n ymosodol neu ddolenni i 

gynnwys o’r fath. 

 

• Os byddwch yn teimlo bod rhywbeth ar eich safle yn codi pryderon ynghylch 

gwrthdaro buddiannau ac, yn arbennig, pryderon ynghylch bod yn ddiduedd neu 
gyfrinachedd, mae’n rhaid i chi drafod hyn gyda’ch rheolwr llinell. 

 

• Peidiwch â datgelu gwybodaeth gyfrinachol am y Brifysgol, ei staff, myfyrwyr neu 

eiddo deallusol. Gallai hyn gynnwys agweddau ar bolisi’r Brifysgol neu fanylion am 

drafodaethau mewnol. Dylech ymgynghori â’ch rheolwr os nad ydych yn glir 

ynghylch yr hyn a allai fod yn gyfrinachol. 

 

• Os bydd rhywun yn cynnig eich talu am gynnwys y safle gallai hyn fod yn achos 

o wrthdaro buddiannau ac mae’n rhaid i chi drafod hyn â’ch rheolwr llinell. 
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Cofiwch eich bod yn rhwymedig dan gontract i gael caniatâd i ymgymryd â 

gwaith â thâl neu waith di-dâl y tu allan i’r Brifysgol. 

 

• Os bydd rhywun o’r cyfryngau neu’r wasg yn cysylltu â chi ynghylch rhywbeth 
rydych wedi’i gyhoeddi ar eich safle sy’n ymwneud â’r Brifysgol dylech ei drafod 

â’ch rheolwr llinell a’r Tîm Cyfathrebu Corfforaethol -  Polisi ar gyfer y Cyfryngau 
Prifysgol De Cymru. 

 

• Os bydd gennych farn wleidyddol, mae gan y Brifysgol bolisi ar ymweliadau, y 
cyfryngau a gweithgareddau sy’n cynnwys pleidiau ac ymgeiswyr gwleidyddol -  
Polisi Gwleidyddol Prifysgol De Cymru: 

Yn arbennig, dylech nodi adran – 19 – Ymgyrchu gan Gydweithwyr Prifysgol De 

Cymru: 

 

Mae cydweithwyr yn rhydd i fynegi barn wleidyddol i gefnogi neu wrthwynebu pleidiau 

arbennig ac i gymryd rhan mewn ymgyrchu gwleidyddol ar yr amod: 

 

a. Bod unrhyw weithgarwch yn ymwneud â’r cyfryngau cymdeithasol  yn 

nodi’n glir mai barn bersonol ac nid safbwynt y Brifysgol a gyhoeddir. Lle 

y gallai person rhesymol gasglu cymorth Prifysgol De Cymru, yn arbennig 

er enghraifft gan gydweithwyr sy’n meddu ar rôl arweiniol lle maent yn 

siarad ar ran Prifysgol De Cymru yn gyhoeddus, cynghorir cydweithwyr i 

ddefnyddio eu barn orau yng nghyd-destun polisi cyfryngau cymdeithasol 

Prifysgol De Cymru ac y dylent ddangos disgresiwn yn eu sylwadau 

cyhoeddus ar y cyfryngau cymdeithasol. 

 

b. Bod gweithgarwch o’r fath yn digwydd y tu allan i oriau gwaith ac nad yw 

adnoddau’r Brifysgol yn cael eu defnyddio, gan gynnwys ond heb fod yn 

gyfyngedig i gyfarpar cyfrifiadurol, ffrydiau cyfryngau cymdeithasol, neu 

gyfeiriadau e-bost. 

 

c. Nad yw sianelau cyfathrebu staff. gan gynnwys yr Hub, yn cael eu defnyddio i 

ledaenu sylwadau gwleidyddol o’r fath. 

 
 

• Ni ddylech ddiweddaru eich safle personol yn ystod amser gwaith â thâl, oni fydd 
gweithgareddau o’r fath yn ffurfio rhan o weithgarwch sy’n ymwneud gwaith. 

 

ARFERION SY’N CAEL EU HANNOG 

 

• Defnydd academaidd – Mae’r Brifysgol yn cydnabod bod gan y cyfryngau 

cymdeithasol y potensial i gefnogi a datblygu cyfleoedd dysgu uwch ac mae’n 

annog eu defnyddio yn y ffordd hon. Lle y bydd technolegau dysgu ategol sy’n 

bodoli eisoes, e.e. Rhith-amgylchedd Dysgu, yn cynnig ymarferoldeb cyfatebol, 

dylid rhoi ystyriaeth i’r dull mwyaf effeithiol. 

 
• Defnydd cydweithredol – Mae’r Brifysgol yn cefnogi cydweithredu mewnol (ar 

draws Cyfadrannau / Adrannau) a chydweithredu allanol ac yn cydnabod y gall y 
cyfryngau cymdeithasol ddarparu cyfleoedd i gefnogi’r gwaith hwn. 

 

https://thehub.southwales.ac.uk/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=1271
https://thehub.southwales.ac.uk/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=1271
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• Defnydd yn ymwneud â Chyfathrebu a Chysylltiadau Allanol – Mae’r Brifysgol yn 
cydnabod y cyfle i gyfathrebu â darpar gwsmeriaid a chwsmeriaid cyfredol drwy’r 

cyfryngau cymdeithasol. 

 
• Defnydd myfyrwyr – Mae darpar fyfyrwyr a myfyrwyr cyfredol, ynghyd ag eraill 

sy’n mynegi diddordeb yn y Brifysgol, yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, e.e. 

sefydlu grwpiau Facebook a blogio. Gallai prosesau Marchnata a Recriwtio 

Myfyrwyr edrych ar y safleoedd hyn, os yw’n briodol, i gael dealltwriaeth bellach o 

anghenion cwsmeriaid y Brifysgol. Dylid cyfeirio ymatebion posibl mewn perthynas 

ag unrhyw faterion dadleuol a nodwyd mewn unrhyw safleoedd cyfryngau 

cymdeithasol answyddogol at y Gweithgor Cyfathrebu drwy’r Tîm Cyfathrebu 

Corfforaethol yn y lle cyntaf. 

• Defnydd alumni – Mae’r Brifysgol yn cydnabod y cyfle i gyfathrebu â myfyrwyr 

cyfredol ac alumni drwy’r cyfryngau cymdeithasol i ddatblygu perthynas barhaus 

â hwy. Y Swyddfa Datblygu a Pherthnasau Alumni yn yr adran Ymchwil ac 

Ymgysylltu â Busnesau sy’n gyfrifol am berthnasau alumni . 

 
• Defnydd Undeb Myfyrwyr – Mae’r Brifysgol yn deall y bydd yr Undeb 

Myfyrwyr eisiau defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i fanteisio i’r eithaf ar y 

cyfle i hysbysebu ei gwasanaethau a’r cymdeithasau cysylltiedig i ddarpar 

fyfyrwyr a myfyrwyr cyfredol. Yr Undeb Myfyrwyr sy’n gyfrifol am y defnydd hwn. 

 
• Defnydd yn ymwneud â’r Gymraeg – Lle y bo’n bosibl, dylid cyfathrebu’n 

gymdeithasol yn Gymraeg a Saesneg. 

 

 

DEFNYDD POSIBL ARALL 
 

Ni fydd y Brifysgol yn cyfeirio at safleoedd rhwydweithio cymdeithasol wrth asesu 

ceisiadau myfyrwyr oni fydd safleoedd o’r fath wedi’u hamlygu’n benodol yn y cais . 

Os bydd safle unigolyn yn cael ei astudio, ni fydd unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â 

Nodwedd Warchodedig yn dylanwadu ar unrhyw benderfyniadau. 

 
• Gall y Brifysgol gyfeirio at safleoedd rhwydweithio cymdeithasol wrth ymchwilio i 

achosion disgyblu neu gwynion, e.e. aflonyddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

 
• Gall y Brifysgol fonitro defnydd aelodau o’r cyfryngau cymdeithasol, ynghyd â’u 

defnydd ehangach o adnoddau TG y Cwmni, i sicrhau bod aelodau yn 

cydymffurfio â’r Polisi hwn. Pryd bynnag y bydd aelodau yn defnyddio ein 

hadnoddau a systemau TG, maent yn rhoi eu caniatâd i ni fonitro eu 

gweithgareddau. 

 
• Gall y Brifysgol fonitro fforymau a blogiau i gael adborth anuniongyrchol am 

wasanaethau a chyfleusterau’r Brifysgol. Gall y Brifysgol roi atebion ar fforymau 

a blogiau i ateb ymholiadau neu ymdrin â chywiriadau ffeithiol, ond bydd yn 

cymryd gofal cyn ymwneud ag unrhyw fater dadleuol. 

 
• Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gymryd unrhyw gamau sydd eu hangen i 

amddiffyn ei chyfleusterau, staff a myfyrwyr rhag maleiswedd (meddalwedd 
maleisus) gan gynnwys rhwystro safleoedd lle y bydd hyn yn broblem. 

https://thehub.southwales.ac.uk/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=4598
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• Os derbynnir cwyn bod myfyriwr neu gyflogai yn cael ei fwlio neu’n dioddef 
aflonyddu drwy’r cyfryngau cymdeithasol, yna gellid troi at ‘Bolisi Urddas yn y 

Gweithle’ neu ‘Bolisi Urddas wrth Astudio’ y Brifysgol. 

http://hr.southwales.ac.uk/hr/equalitydiversity/dignity_at_work_and_study/
http://hr.southwales.ac.uk/hr/equalitydiversity/dignity_at_work_and_study/
http://unilife.southwales.ac.uk/pages/3112-dignity-at-work-study-policy-on-harassment-bullying-unfair-treatment-and-victimisation
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