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Cefndir 

 
Mae'r Safon Brydeinig (ISO27002) a Chymdeithas Systemau Gwybodaeth Prifysgolion a 

Cholegau (UCISA) yn datgan bod angen rheolaethau er mwyn sicrhau y cydymffurfir â'r 

gyfraith wrth waredu cyfryngau storio: 

 
• 9.2.6 Gwaredu neu ailddefnyddio cyfarpar mewn ffordd ddiogel: Dylid gwirio pob darn 

o gyfarpar sy'n cynnwys cyfryngau storio er mwyn sicrhau bod unrhyw ddata sensitif a 
meddalwedd dan drwydded wedi'u dileu neu eu trosysgrifo yn ddiogel cyn eu gwaredu. 

 
• 10.7.2 Gwaredu cyfryngau: Dylid gwaredu cyfryngau mewn ffordd ddiogel a sicr pan 

nad oes eu hangen mwyach, gan ddefnyddio gweithdrefnau ffurfiol. 

 
 

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys y canlynol: 

Polisïau  

• Polisi Gwaredu Cyfarpar TGCh 

• Polisi Gwaredu Deunydd Cyfrinachol 
 

Gweithdrefnau 

 
• Gweithdrefn ar gyfer Gwaredu Cyfarpar TGCh 

• Gweithdrefn ar gyfer Adleoli Cyfarpar TGCh Dros Ben 

• Gweithdrefn ar gyfer Gwerthu Cyfarpar TGCh Dros Ben 
 
 

Geirfa 
 
 

BST Tîm Cymorth Busnes (Business Support Team) (Gwasanaethau TG) 

CDL Computer Disposals Limited 

ISO Swyddfa Safonau Rhyngwladol (International Standards Office) 

UCISA Cymdeithas Systemau Gwybodaeth Prifysgolion a Cholegau 
(Universities and Colleges Information Systems Association) 

ADISA Cynghrair Gwaredu Asedau a Diogelu Gwybodaeth (Asset Disposal & 
Information Security Alliance) 

WEEE Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) 

DIPCOG The Defence Infosec Product Co-Operation Group (DU) 

ICER Cyngor Diwydiant ar gyfer Ailgylchu Cyfarpar Electronig (Industry 
Council for Electronic Equipment Recycling) 

OEM Gwneuthurwyr Cyfarpar Gwreiddiol (Original Equipment Manufacturers) 

POB Pwynt Busnes (Point of Business) – Rheoli'r Ddesg Gwasanaeth 

DBAN Darik's Boot and Nuke – Meddalwedd Dileu Data 
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Cyflwyniad 

 
Mae dyletswydd gyfreithiol ar Brifysgol De Cymru i sicrhau y rheolir y gwaith o waredu'r holl 

nwyddau trydanol a data personol cyfrinachol neu sensitif mewn ffordd gyfreithlon a 

phriodol. 

 
Mae Polisi Gwaredu Cyfarpar TGCh y Brifysgol yn berthnasol i'r holl gyfarpar TG, 

meddalwedd dan drwydded a'r holl gyfryngau storio digidol. Mae'n cwmpasu'r gwaith o 

waredu data cyfrinachol mewn ffordd ddiogel yn ogystal â nwyddau trydanol (gweler Atodiad 

2). 

 
Diffinnir cyfryngau storio fel dyfeisiau materol a ddefnyddir i storio data, ac maent yn 

cynnwys gyriannau caled, peiriannau argraffu, disgiau hyblyg, gweinyddion, CD ROM, 

tapiau, gyriannau caled allanol, gyriannau fflach USB, ond heb fod yn gyfyngedig i'r rhain. 

 
Mae'r polisi gwaredu deunydd cyfrinachol yn darparu ar gyfer mathau eraill o gyfryngau sy'n 

dal deunydd cyfrinachol, e.e. papur. 

 
 

Trosolwg o’r Polisi 

 
Wrth waredu cyfarpar y Brifysgol sy'n cynnwys cyfryngau storio, rhaid dileu'r holl wybodaeth 

bersonol neu gyfrinachol fel nad oes modd ei hadfer, a rhaid tynnu'r holl feddalwedd dan 

drwydded. 

 
Dylid dinistrio'r holl ddata personol neu gyfrinachol gan ddefnyddio'r dull priodol ar gyfer y 

cyfrwng penodol hwnnw. Gellir rhoi'r holl wybodaeth nad yw'n bersonol neu'n gyfrinachol ac 

sydd wedi'i storio ar ddeunydd arall mewn cynwysyddion ailgylchu neu wastraff cyffredinol, 

yn ôl arweiniad yr adran Ystadau a Chyfleusterau. 

 
Caiff cyfryngau storio sydd wedi'u difrodi i'r graddau na ellir dileu'r wybodaeth sydd arnynt 

eu hanfon i'w dinistrio gan y contractwr a gymeradwywyd. 

 
Os bwriedir gwerthu'r cyfarpar TGCh, rhaid dinistrio'r holl wybodaeth bersonol a chyfrinachol 

yn unol â'r polisi gwaredu a'r gweithdrefnau cysylltiedig. Rhaid tynnu'r holl feddalwedd sydd 

dan drwydded i'r Brifysgol, ac ar y prynwr fydd y cyfrifoldeb llawn am waredu'r cyfarpar yn y 

dyfodol yn unol â gofynion WEEE a thrwy hynny bydd y Brifysgol yn ildio'r cyfrifoldebau 

(gweler y weithdrefn ar gyfer gwerthu cyfarpar TGCh dros ben). 

 
 

Rheoliadau ailgylchu Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff (WEEE): 

https://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2013/3113/contents/made 
 

Nodiadau Esboniadol: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/292632/bis - 14-

604-weee-regulations-2013-government-guidance-notes.pdf 

https://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2013/3113/contents/made
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/292632/bis-14-604-weee-regulations-2013-government-guidance-notes.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/292632/bis-14-604-weee-regulations-2013-government-guidance-notes.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/292632/bis-14-604-weee-regulations-2013-government-guidance-notes.pdf
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Nodau'r Polisi 

 
1. Hwyluso dyletswyddau cyfreithiol Prifysgol De Cymru mewn perthynas â gwaredu 

cyfarpar TGCh, data a gwastraff cyfrinachol. 

 
2. Sicrhau bod gan y Brifysgol brosesau technegol a threfniadol priodol mewn lle er mwyn 

atal cyfarpar TGCh, data personol a/neu wastraff cyfrinachol rhag cael eu peryglu, naill 

ai'n ddamweiniol neu'n fwriadol. 

 
3. Sicrhau y caiff cyfarpar TGCh dros ben ei raeadru at ddefnydd mewnol lle bo'n briodol 

er mwyn gwneud y defnydd gorau o'i oes ddefnyddiol. 

 
4. Sicrhau y caiff y Polisïau a'r Gweithdrefnau ar Waredu Cyfarpar TGCh a Gwastraff 

Cyfrinachol eu cyfathrebu ar draws Prifysgol De Cymru drwy ei hadran Cyfleusterau a'i 

hadran Gorfforaethol. 

 
 

 
Trefniadau 

 
Mae Prifysgol De Cymru, drwy ei Gwasanaethau TG, wedi penodi darparwr gwasanaethau 

ar gyfer ei gofynion terfynu asedau TGCh (Gweler Atodiad 1 - 3). 

 
Gan gychwyn ym mis Gorffennaf 2015, bydd Computer Disposals Limited (CDL), sy'n 

arbenigwr blaenllaw ym maes ailgylchu a gwaredu TG, yn gweithio mewn partneriaeth gyda 

Phrifysgol De Cymru i waredu cyfarpar TGCh ar draws holl safleoedd PDC, ei his-safleoedd 

a chanolfannau allgymorth y mae'r Brifysgol yn gweithredu ohonynt. 

 
I waredu cyfarpar nad yw'n gyfarpar TGCh, cysylltwch â'r adran Ystadau a Chyfleusterau 
er mwyn sicrhau y caiff eitemau eu dinistrio yn y ffordd gywir. 
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Polisi Gwaredu Cyfarpar TGCh 
 

Mae'r polisi yn sicrhau y caiff caledwedd a data sensitif, cyfrinachol a phersonol ei waredu 
mewn ffordd reoledig. 

 

POLISI 

Wrth waredu yn barhaol gyfarpar y Brifysgol sy'n cynnwys cyfryngau storio, rhaid dileu'r holl 

ddata personol neu gyfrinachol fel nad oes modd ei adfer, a rhaid tynnu meddalwedd dan 

drwydded gan ddefnyddio gweithdrefnau awdurdodedig. 

1. Cwmpas 

Mae'r polisi hwn yn cwmpasu gwaredu cyfrifiaduron, gweinyddion, peiriannau argraffu, 

gliniaduron, tabledi, dyfeisiau symudol, data sydd ar gyfryngau symudadwy fel CD/DVD, 

cofion pin, disgiau hyblyg, gyriannau caled symudadwy, fideo, tapiau sain, tapiau 

argraffu, microfishau, ac unrhyw gyfrwng tebyg arall sy'n eiddo i'r Brifysgol neu ar brydles 

neu ar rent ganddi. 

2. Proses 

Ar gyfer cyfarpar TGCh sydd dros ben gan Gyfadran neu Adran, cofnodwch alwad drwy'r 

Pwynt Busnes (POB) wedi'i chyfeirio at Cymorth TG. 

Cyfrifiaduron 

Ar ôl penderfynu bod cyfrifiadur yn barod i'w waredu, bydd Tîm Cymorth Busnes (BST) 

Gwasanaethau TG yn trefnu i'w waredu mewn ffordd ddiogel drwy ei bartner gwaredu, 

Computer Disposals Limited (CDL). 

Bydd CDL yn mynd â'r eitemau ac yn gwneud y gwaith o ddinistrio'r data yn y cyfryngau 

mewn ffordd ddiogel ar ran PDC ac yn rhoi tystysgrif ar gyfer y gwaith a wnaed. 

Os bydd y drwydded yn caniatáu, caiff y feddalwedd ei hailddefnyddio. Dylid gwaredu 

meddalwedd Gwneuthurwyr Cyfarpar Gwreiddiol (OEM) gyda'r cyfrifiadur am nad oes 

modd trosglwyddo'r trwyddedau hyn. 

Rhaid sicrhau bod holl gofnodion yr asedau yn gwbl gyfredol, a rhaid diweddaru 

cofnodion stocrestrau. 

Peiriannau Argraffu Rhwydwaith 

Mae gan rai peiriannau argraffu ar y rhwydwaith yriannau caled sy'n gallu storio 
gwybodaeth a anfonwyd i'w hargraffu, ac mae rhai o'r rhain ar brydles i'r Brifysgol drwy 
gyfrwng trydydd parti. Lle bo angen dychwelyd peiriant argraffu at y cyflenwr, dylai'r 
Brifysgol gadw'r gyriant caled i'w waredu drwy CDL neu rhaid cael tystysgrif dinistrio 
data gan gyflenwr y peiriant argraffu. 

Arall 

Ymdrinnir â phob ffurf ar WEEE cysylltiedig â TGCh yn y bartneriaeth â CDL (Atodiad 

2). Nodwch y bydd CDL, fel rhan o'r cytundeb hwn, hefyd yn mynd â nwyddau gwynion 

ac offer cegin, ond yr adran Ystadau a Chyfleusterau sy'n rheoli'r math hwn o waredu. 
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Polisi Gwaredu Deunydd Cyfrinachol 
 

Polisi 
 

Dylid dinistrio pob deunydd sy'n dal data cyfrinachol gan ddefnyddio'r dull priodol ar gyfer 

y cyfrwng penodol hwnnw pan fydd y deunydd yn barod i'w waredu. 

 
1. Cwmpas 

 
Mae'r polisi hwn yn cwmpasu gwaredu deunydd lle bo'n cynnwys gwybodaeth bersonol 

neu wybodaeth yr ystyrir ei bod yn gyfrinachol. 

 
2.  Deunydd cyfrinachol 

 
At ddibenion y polisi hwn, mae data cyfrinachol yn cynnwys: gwybodaeth a fyddai'n peri 

embaras neu'n pardduo enw da y Brifysgol, gwybodaeth bersonol sy'n ymwneud ag 

unigolion, gwybodaeth a roddwyd yn gyfrinachol, materion sy'n ymwneud â gorfodi'r 

gyfraith a gwybodaeth ariannol. 

3. Proses 
 

Dylid gwaredu'r holl ddata cyfrinachol sy'n cael ei gadw ar gyfryngau electronig yn unol 
â'r 'Polisi Gwaredu Cyfarpar TGCh'. 

 
Rhaid rhoi pob deunydd cyfrinachol sydd ar bapur yn y biniau gwastraff cyfrinachol a 

roddwyd i'r adran gan yr adran Ystadau a Chyfleusterau. 

 
Mewn achosion eithriadol, ar gyfer deunydd tu hwnt o gyfrinachol, rhaid gwneud 

trefniadau gyda'r adran Ystadau i oruchwylio'r gwaith o ddinistrio'r deunydd hwn. Fel 

arall, gellir defnyddio peiriant rhwygo, ar yr amod fod y peiriant yn bodloni'r safon 

Ewropeaidd DIN 32757, gyda Thrawstor Lefel 3 neu Lefel 4 fel isafswm. 

 
Bydd yr adran Ystadau a Chyfleusterau yn trefnu cytundeb prosesu data gyda chwmni 
trydydd parti sydd wedi'i gontractio i waredu gwastraff cyfrinachol. 

 

Dylid rhoi'r holl ddata sydd ar bapur ac nad yw'n gyfrinachol yn y cynwysyddion ailgylchu. 

 

Rhaid rhoi'r biniau gwastraff cyfrinachol mewn mannau diogel, lle nad oes gan y cyhoedd 

fynediad iddynt. 
 
Cysylltiadau 

 
Ailgylchu Cyffredinol KGB - 01443 483551 
Gwastraff Cyfrinachol  Ystadau a Chyfleusterau - drwy Ddesg Gymorth ar-lein Ystadau  
  Ystadau a Chyfleusterau - 01443 482028 
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Gweithdrefn ar gyfer Gwaredu Cyfarpar TGCh 
 

Caiff y gwaith o waredu cyfarpar TGCh ei reoli gan Dîm Cymorth Busnes (BST) 

Gwasanaethau TG mewn partneriaeth â Computer Disposals Limited (CDL). 

 

I wneud cais i waredu cyfarpar TGCh, dylai cydweithwyr: 

1. Gofnodi galwad drwy'r Pwynt Busnes (POB) ar gyfer BST yn gwneud cais 

i waredu cyfarpar TGCh. https://support.southwales.ac.uk 
 

2. Anfonir ffurflen waredu PDC drwy e-bost i'w llenwi (Atodiad 3). 

 
3. Dylid dychwelyd y ffurflen wedi'i llenwi drwy e-bost at ams@southwales.ac.uk. 

 

4. Bydd cydweithwyr yn BST yn cydgysylltu â CDL i symud ymlaen gyda'r gwaith o waredu. 

 
5. Ar ôl cael cyfarwyddiadau pellach gan CDL mewn perthynas â dyddiad/amser 

casglu, bydd BST yn gwneud y trefniadau mewnol terfynol. 

 

6. Gwneir casgliad ar gyfer gwaredu. 

 
7. Caiff yr alwad POB ei chau. 

Mae CDL yn darparu gwasanaethau dinistrio data. Nid oes gofyniad i ddileu data / roi 

cyfryngau drwy DBAN cyn eu gwaredu. CDL sy'n gwneud y gwaith hwn, a rhoddir 

tystysgrifau dinistrio data i BST. Os yw'r deunydd yn sensitif, gellir gwneud trefniadau i'w 

ddileu ar y safle mewn ffordd ddiogel – am ragor o fanylion, cysylltwch â BST. 
 

Os bwriedir adleoli'r cyfarpar sy'n cynnwys deunydd cyfrinachol o fewn y Brifysgol, yna 

bydd Staff TG yn dileu'r gyriannau caled gan ddefnyddio arfau DBAN. 

 
Bydd BST yn cael adroddiad asedau cynhwysfawr ar bob darn o gyfarpar a waredir. 

 
Bydd BST yn cydgysylltu â chydweithwyr yn Ystadau yn rheolaidd er mwyn bwydo gwybodaeth yn 

ôl i dargedau ailgylchu / amgylcheddol y Brifysgol. 

 

Dylid cadw'r holl ffurflenni gwaredu a roddwyd i CDL a'r holl adroddiadau asedau / tystysgrifau 

a dderbynnir yn swyddfa BST yn J251 – wedi'u cysylltu â'r rhif achos/cyfeirnod ar POB. 

 

Cynhelir adolygiadau gwasanaeth rheolaidd gyda CDL. 

 
Cysylltiadau: 

Jason Roberts, Rheolwr Cymorth Busnes - 01443 48 2434.  

Sonia Davies, Uwch Swyddog Technegol Busnes - 01443 48 3753.  

Mike Lewis, Swyddog Technegol Busnes - 01443 48 2888. 

https://support.southwales.ac.uk/
mailto:ams@southwales.ac.uk
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Gweithdrefn ar gyfer Adleoli Cyfarpar TGCh Dros Ben 
 

 
Adleoli Cyfarpar TG (mewnol) 

 
1. Mae'r weithdrefn hon yn ymwneud â chyfarpar TGCh y gellir ei ailgylchu a'i 

ailddefnyddio o fewn y Brifysgol. 

 
2. Bydd yr holl gyfarpar cyfrifiadurol sydd dros ben gan Adrannau/Gyfadrannau yn cael 

ei drosglwyddo i “gronfa” a reolir gan Wasanaethau TG. Mae'r cyfarpar sy'n dod o dan 

y categori hwn yn cynnwys cyfarpar sy'n cael ei ddisodli o dan ddyraniadau yr 

Adran/Gyfadran (refeniw a chyfalaf) ac unrhyw fentrau bidio arbennig. 

 
3. Cyn trefnu i adleoli unrhyw gyfarpar gan y Brifysgol, bydd y Gwasanaethau TG yn 

sicrhau y caiff y data ei ddileu er mwyn sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â'r 

Ddeddf Diogelu Data ac â'n polisïau diogelwch, ac er mwyn gwarchod ein buddiannau 

busnes. 

 
4. Caiff cyfarpar cyfrifiadurol dros ben o'r ‘gronfa’ ei adleoli ar draws y Brifysgol gan 

ddefnyddio gwybodaeth gyfredol am reoli asedau. Mae'n bosibl y bydd angen 

diweddaru cyfarpar cyfrifiadurol a gaiff ei raeadru o dan y broses hon er mwyn bodloni 

manylebau/gofynion gweithredu. 

 
5. Rhaid rhoi gwybod i Swyddog y Stocrestr ym mhob Adran/Cyfadran am bob darn o 

gyfarpar a gaiff ei adleoli, a'r Swyddog fydd yn gyfrifol am ddiweddaru System 

Stocrestrau'r Brifysgol gyda'r newidiadau i'r lleoliad ac i berchenogaeth. 

 
 
 
 
 

Dylid cyfeirio pob ymholiad at y Tîm Cymorth Busnes (BST) yn y man cyntaf, a fydd yn 

cydlynu'r trefniadau adleoli. 

 
Cysylltiadau 

 
Tîm Cymorth Busnes: 

 
Jason Roberts, Rheolwr Cymorth Busnes - 01443 48 2434 

Sonia Davies, Uwch Swyddog Technegol Busnes - 01443 48 3753 

 
ams@southwales.ac.uk 

mailto:ams@southwales.ac.uk
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Gweithdrefn ar gyfer Gwerthu Cyfarpar TGCh Dros Ben 
 

Gwerthu Cyfarpar TG (mewnol) 

 
1. Lle bydd y Dirprwy Is-ganghellor (Adnoddau Strategol), y Gyfarwyddiaeth, wedi 

cytuno, mae trefniadau arbennig yn berthnasol ar gyfer gwerthu cyfarpar dros ben. 

 
2. Bydd yr holl gyfarpar cyfrifiadurol sydd dros ben gan y Brifysgol ac sydd â gwerth 

rhesymol ar y farchnad yn cael ei roi mewn “cronfa” o dan reolaeth Gwasanaethau TG a 

fydd yn cael ei chymedroli gan y Dirprwy Is-Ganghellor (Adnoddau Strategol). 

 
3. Cyn trefnu i werthu unrhyw ddarn o gyfarpar y Brifysgol, bydd y Gwasanaethau TG yn 

sicrhau y caiff y data ei ddileu er mwyn sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â'r 

Ddeddf Diogelu Data ac â'n polisïau diogelwch, ac er mwyn gwarchod ein buddiannau 

busnes. Bydd angen dileu'r gyriant caled drwy ddilyn gweithdrefn y Brifysgol gan 

ddefnyddio'r gwasanaeth DBAN (rhagor o wybodaeth gan y Gwasanaethau TG). 

 
4. Rhaid rhoi gwybod i Swyddog y Stocrestr yn yr Adran/Gyfadran am bob darn o gyfarpar 

a bennir i'w werthu, a'r Swyddog a fydd yn gyfrifol am ddiweddaru System Stocrestrau'r 

Brifysgol. 

 
5. Yr isafswm pris ar gyfer cyfarpar fydd gwerth y cyfarpar wedi'i ddibrisio gan 

ddefnyddio'r dull dibrisiad llinol dros gyfnod o ‘n’ o flynyddoedd, gyda gwerth gweddilliol 

sefydlog ar ôl ‘n- 1’ o flynyddoedd. 

 

Enghraifft: Lle mae ‘n’ yn 5 mlynedd ar gyfer cyfrifiaduron personol, bydd gan 

gyfrifiadur personol a brynwyd yn newydd am £500 isafswm gwerth o £400 ar 

ôl blwyddyn 1, £300 ar ôl blwyddyn 2, £200 ar ôl blwyddyn 3, £100 ar ôl 

blwyddyn 4 a gwerth gweddilliol o £50. 

 
6. Bydd angen i'r prynwr lofnodi ffurflen Gwerthu Cyfarpar TG (gweler Atodiad 4), a'r 

prynwr fydd â'r cyfrifoldeb llawn am waredu'r cyfarpar yn y dyfodol yn unol â gofynion 

WEEE, a thrwy hynny bydd y Brifysgol yn ildio'r cyfrifoldebau. 

 
 

Dylid cyfeirio pob ymholiad at y Tîm Cymorth Busnes (BST) yn y man cyntaf, a 

fydd yn cydlynu'r trefniadau adleoli. 

 
Cysylltiadau: 

Jason Roberts, Rheolwr Cymorth Busnes – 01443 48 2434  

Sonia Davies, Uwch Swyddog Technegol Busnes – 01443 48 3753 

 
ams@southwales.ac.uk 

mailto:ams@southwales.ac.uk
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Atodiad 1 
 

Partner Terfynu Asedau - Computer Disposals Limited (CDL) 
 

 
Ers 1999, mae Computer Disposals Limited (CDL) wedi datblygu yn un o brif arbenigwyr y DU ar 

waredu ac ailgylchu cyfarpar TG. 

 
Mae ei achrediadau'n cynnwys: 

 
• ISO 9001, 14001, 18001 a 27001 

• Achrediad ADISA gyda rhagoriaeth 

• Aelodau o'r ICER 

• Buddsoddwyr mewn Pobl 

• Enillwyr gwobr Green IT yn 2010, 2011 a 2012. 
 

Mae CDL yn defnyddio'u trafnidiaeth a'u gyrwyr eu hunain i gasglu cyfarpar o holl safleoedd PDC. 

 
Mae gyrwyr ac ymwelwyr o CDL â PDC yn gwisgo bathodynnau adnabod, ac maent wedi cael 

eu gwirio gan y DBS. 

 
Mae faniau CDL yn cael eu tracio a'u monitro drwy loeren pan fyddant ar waith. 

 
Ar ran PDC, bydd CDL yn cynnal y broses o ddinistrio data ar yr holl gyfarpar TGCh a waredir. 

Darperir y feddalwedd a ddefnyddir i gyflawni'r gwasanaeth hwn gan Tabernus ac mae hwn yn 

un o'r unig 2 o becynnau meddalwedd sydd ar gael yn y DU sydd wedi'u cymeradwyo gan 

CESG. 

 
Caiff unrhyw yriant caled sy'n methu'r prosesau dileu data, neu sy'n llai na 40GB, ei ddinistrio 

ar y safle yn CDL gan ddefnyddio malwr disgiau wedi'i gymeradwyo gan ADISA a DIPCOG. 

 
Nod CDL yw cael gwared ar y drafferth sydd ynghlwm wrth waredu cyfarpar TG a rhoi tawelwch 

meddwl llwyr i gwsmeriaid wrth reoli a therfynu cyfarpar TG nad oes ei angen bellach. 

 
Am ragor o wybodaeth am bartneriaeth PDC gyda CDL cysylltwch â:  

Jason Roberts, Rheolwr Cymorth Busnes – 01443 48 2434 

Sonia Davies, Uwch Swyddog Technegol Busnes – 01443 48 3753 

 
Neu ymweld â: 

http://www.computerdisposals.co.uk/ 

http://www.computerdisposals.co.uk/
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Bydd cytundeb partneriaeth PDC gyda CDL yn cwmpasu pob ffurf ar WEEE cysylltiedig â 

TG, gan gynnwys, ond heb fod wedi'i gyfyngu i: 

• Weinyddion 

• Cabinetau gweinydd a chyfathrebu hyd at 46U 

• Dyfeisiau gwneud copïau wrth gefn a storio  

• Pob ffurf ar gyfryngau data yn cynnwys gyriannau caled rhydd 

• Gliniaduron 

• Cabinetau gliniaduron 

• PCs 

• Monitorau MCRT 

• Monitorau TFT 

• Terfynellau 

• Peiriannau Argraffu 

• Peiriannau ffacs 

• Dyfeisiau amlswyddogaethol 

• Cyfarpar rhwydweithio 

• Cyfarpar clyweledol 

• UPS 

• Cyfarpar teleffoni yn cynnwys ffonau symudol 

• Cof bach USB 

• Cyfarpar Man Gwerthu 

• Cyfarpar labordy 

• Cyfarpar profi 

• Eitemau ymylol cysylltiedig 

 
Yn ogystal, mae posibilrwydd, drwy'r contract gyda CDL, i waredu nwyddau gwynion ac offer 

cegin, yn unol â chyfarwyddeb WEEE: 

• Oergelloedd a rhewgelloedd 

• Peiriannau golchi 

• Poptai sy'n sefyll yn rhydd 

• Poptai microdon 

• Offer cegin 

• Tiwbiau fflwroleuol 

 
Nodwch: Mae Ystadau a Chyfleusterau yn goruchwylio'r gwaith o waredu eitemau nad ydynt yn 
rhai TGCh. 

O ran codau EWC bydd y cytundeb yn cwmpasu'r canlynol (ond heb fod wedi'i gyfyngu iddynt):  

16.02.13 

16.02.14 

16.02.15 

16.02.16 



 

Atodiad 3 

Ffurflen gwaredu WEEE Prifysgol De Cymru  

 
MANYLION Y CLIENT: 

Prifysgol De Cymru 
  

Adran: 
Cod 
gwastraff 
peryglus: 

 

Cyfeiriad Casglu 

Llawn: 

 Dyddiad 
Casglu 
Delfrydol: 

 

Cod Post    

[NODWCH MAI'R 

DYDD IAU NESAF 

SYDD AR GAEL 

YW'R SAFON O RAN 

DYDDIAD CASGLU] 

Enw cyswllt   

Rhif Ffôn   

E-bost   

Cyswllt arall   

Rhif Ffôn    

E-bost    

 
MATHAU O GYFARPAR I'W CASGLU: 

 

Math o Gyfarpar 

 

Nifer 

 
Manylion y cyfarpar (yn cynnwys 

gwneuthuriad a'r model os yw ar gael) 

Gliniaduron:   

Systemau bwrdd gwaith:   

Systemau Mac 

(cynnwys Bysellfwrdd/Llygoden): 
  

Systemau Mac 

(anghyflawn): 

  

Monitorau 14" a 15": 

Nodwch TFT neu CRT 
  

Monitorau 17": 

Nodwch TFT neu CRT 

  

Monitorau 19", 20" a 21": 

Nodwch TFT neu CRT 
  

Peiriannau argraffu (maint pen 
desg): 

(cynnwys peirannau ffacs) 

  

Peiriannau argraffu (mawr, ar y 
llawr): 

(cynnwys plotyddion) 

  



 

Gweinyddion:   

Cabinetau data/Rheseli gweinydd:   

UPS:   

Nwyddau gwynion: 

Nodwch faint yr 

oergell/rhewgell, h.y. o dan 

ddesg neu un fawr ddiwydiannol 

  
[Sicrhewch fod pob eitem wedi'i dihalogi yn ôl 

yr angen a bod y ffurflenni wedi'u cysylltu] 

Arall: 

(cynnwys unrhyw beth sydd â 

phlwg neu fatri!) 

  

 

MANYLION CASGLU: 

A YW'R CYFARPAR WEDI'I DDATGYSYLLTU? 
 

ydy 

A FYDD ANGEN OFFER AR CDL I 

DDATGYSYLLTU? 

 
dd/b 

OES LIFFT AR GAEL? dd/b 

A YW'R NWYDDAU MEWN BOCSYS, YN 

RHYDD NEU AR BALED? 
rhydd 

A OES UNRHYW EITEMAU SY'N GOFYN 

CYFARPAR ARBENNIG I'W CODI NEU SY'N 

GOFYN MWY NAG UN DYN? 

 
nac oes 

 
Rhowch unrhyw wybodaeth bellach y tybiwch y gallai fod yn berthnasol yn y blwch isod. 

 

 

 
Dychwelwch y ffurflen wedi'i llenwi drwy e-bost at ams@southwales.ac.uk  

Unrhyw gwestiynau? 

 
Ffoniwch Dîm Cymorth Busnes y Gwasanaethau TG:  

Sonia Davies 01443 48 3753 

Mike Lewis 01443 48 2888 

mailto:ams@southwales.ac.uk
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   University of South Wales │Prifysgol De Cymru 

IT Services/ Gwasanaethau TG 

Gwerthu cyfarpar TG ail-law 

Prifysgol De Cymru yw perchennog presennol y cyfarpar TG ac mae'r ddogfen hon yn 

awdurdodi ei werthu. 

 
Dyddiad: 

 
Manylion y Cyfarpar: 

Disgrifiad o'r Eitem (PC/MAC/Tabled):……………………………………………………..  

Rhif(au) Cyfresol:…………………………………………………….. 

Rhif(au) Ased y Brifysgol:................................... 

Eitem Arall wedi'i chynnwys (rhowch gylch fel sy'n briodol) Bysellfwrdd / Llygoden / Ceblau Pŵer  

Cyfanswm, heb gynnwys TAW: …………...... 

Cyfanswm, yn cynnwys TAW: …………….. 

Mae'r Nwyddau a werthir i chi gan Brifysgol De Cymru yn ddarostyngedig i'r telerau a'r amodau 

safonol a bennir drosodd. Llofnodwch y ddogfen hon i gadarnhau eich bod wedi darllen ac 

wedi deall amodau'r Contract hwn. 

 
Cymorth PC:- 

Meddalwedd y Brifysgol a nodwyd ..................................................................................... 

 
Y system wedi'i hailddelweddu gyda'r System weithredu wreiddiol.  

Pob meddalwedd wedi'i thynnu – Microsoft ac arall gan y Brifysgol.  

Yr eitem wedi'i dileu o'r Stocrestr. 

Meddalwedd wedi'i chanfod ar y gronfa ddata Meddalwedd (prynu). 

 

 
I'w lofnodi gan Brynwr y Nwyddau. 

Enw: Adran: 

 
Dyddiad: Llofnod: 

 
At Ddefnydd Swyddogol yn Unig: 

Enw mewn llythrennau bras: Llofnod a Dyddiad: 

 
Ariannwr: Llofnod a Dyddiad: 

Cod Cyllideb Incwm – tba 
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Telerau ac Amodau 

 
1. 

1.1 

1.2 

 

1.3 
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5 

5.1 

DIFFINIADAU 

Mae “Prifysgol” yn golygu Prifysgol De Cymru. 

Mae “Prynwr” yn golygu'r person sy'n rhoi archeb, p'un a wneir hynny ar lafar, 

yn ysgrifenedig neu fel arall, gyda'r Brifysgol. 

Mae “Nwyddau” yn golygu yr holl nwyddau a deunyddiau hynny, sy'n nwyddau 

ac yn ddeunyddiau ail-law, sy'n destun archeb y Prynwr ac sydd i'w cyflenwi i'r 

Prynwr gan y Brifysgol o dan yr Amodau hyn. 

Mae "Contract" yn golygu y contract ar gyfer cyflenwi Nwyddau a ffurfiwyd 

gan fod y Brifysgol yn derbyn (ac ystyrir, sut bynnag y gwnaed hynny neu y 

cyfathrebwyd hynny, y gwnaed yn ddibynnol ar yr Amodau hyn) archeb y 

Prynwr. 

ARCHEBION 

Mae'r Brifysgol yn derbyn archebion yn ddibynnol ar argaeledd nwyddau. 

Y Prynwr fydd yn gyfrifol am gasglu'r Nwyddau yn y lleoliad ac ar yr amser a 

hysbysa'r Brifysgol i'r Prynwr. 

Er y bydd y Brifysgol yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod y 

Nwyddau ar gael ar y diwrnod casglu, ni fydd yn atebol i'r Prynwr am unrhyw 

golled neu ddifrod, boed hynny'n uniongyrchol, anuniongyrchol neu'n 

ganlyniadol, os caiff ei rhwystro neu ei hatal, yn llwyr neu'n rhannol, rhag 

rhyddhau'r Nwyddau i'w casglu. 

Os bydd y Prynwr yn gwrthod neu'n methu â chasglu'r nwyddau ar y dyddiad 

casglu, bydd gan y Brifysgol yr hawl, os bydd yn penderfynu gwneud hynny, i 

storio'r Nwyddau ar risg i'r Prynwr a bydd y Prynwr, yn ychwanegol i'r pris sy'n 

daladwy o dan gymal 7, yn talu'r holl gostau a threuliau ar gyfer storio o'r fath 

yn ogystal ag unrhyw gostau ychwanegol ar gyfer cludiant a godir. 

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i ryddhau Nwyddau i'w casglu mewn rhannau lle 

bo hynny'n berthnasol ac yn ôl ei phenderfyniad ei hun. 

Os bydd y Brifysgol yn rhyddhau swm o Nwyddau i'w casglu sy'n rhesymol o 

agos at y swm a bennwyd yn archeb y Prynwyd (boed hynny'n fwy neu'n llai) ar 

addasiad ardrethol o gyfanswm y pris yna bydd y Prynwr yn derbyn cyflenwad 

swm o'r fath o'r nwyddau. 

Rhaid i'r Prynwr archwilio'r holl Nwyddau yn syth wrth gasglu. Os oes unrhyw 

Nwyddau wedi'u difrodi neu'u colli neu os (yn amodol ar gymal 5.6) oedd y 

casgliad yn fyr, rhaid i'r Prynwr gyflwyno hawliad ysgrifenedig manwl i'r 

Brifysgol cyn pen tri diwrnod wedi casglu'r Nwyddau. Os methir â gwneud 

hawliad o'r fath cyn pen y tri diwrnod, bydd y Brifysgol wedi'i rhyddhau o 

unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â difrod neu golled neu gasgliad byr. 

RISGIAU 

Ac eithrio unrhyw ddarpariaeth fel arall yn yr Amodau hyn, bydd risg colled 

neu ddifrod i'r Nwyddau yn pasio i'r Prynwr ar ôl casglu'r nwyddau yn unol â'r 

cymal. 

Mae'r defnyddiwr yn derbyn y cyfrifoldeb am waredu unrhyw gyfarpar a 
drosglwyddir iddo yn y ffordd briodol, yn unol â gofynion WEEE ayb ac yn 
tynnu pob cyfrifoldeb o'r fath oddi ar y Brifysgol. 

 
PRIS 

Y pris sy'n daladwy am y Nwyddau fydd yr hyn a ddyfynnwyd gan y swyddog 

caffael mewn perthynas â'r Nwyddau oni phennwyd yn wahanol yn ysgrifenedig 

gan y Brifysgol. 

Nid yw'r pris yn cynnwys Treth ar Werth, tollau tramor nac unrhyw drethi, tollau 

neu dreuliau eraill mewn perthynas â'r Nwyddau, a chaiff y rhain oll eu 
hychwanegu at y pris ar gyfer cyfrif y Prynwr oni nodir yn wahanol yn 

ysgrifenedig gan y Brifysgol. 
 

TALU 

Oni chytunwyd yn wahanol yn ysgrifenedig, bydd y Prynwr yn talu am y 

nwyddau mewn punnoedd sterling wrth gasglu. 

5.2 

 
 
 

 
5.3 

 
6. 

6.1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6.2 

 

 
6.3 

 

 
6..4 

 

 
 
 
 
 
 

7. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

8. 

 
 
 

 

 
14. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

15. 

Os na wneir y taliad pan fo'n ddyledus caiff y Brifysgol, heb niweidio'i 

hawliau eraill, wrthod caniatáu i'r Prynwr gasglu'r Nwyddau a chodi llog ar 

gyfradd flynyddol o 2% uwch ben cyfradd sylfaenol gyfredol National 

Westminster Bank plc i'w gyfrifo o ddydd-i-ddydd ar y swm sy'n weddill 

hyd nes y bydd y taliad wedi'i wneud yn llawn. 

Ni fydd y Prynwr yn honni ei fod wedi gwrthgyfrifo neu atal unrhyw daliadau 

a hawlir neu sy'n ddyledus i'r Brifysgol o dan y contract hwn neu unrhyw 

gontract arall. 

ATEBOLRWYDD 

Ni fydd y Brifysgol o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled 

anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol (yn cynnwys colled elw a 

ragwelwyd neu hawliadau gan drydydd parti) sut bynnag y coda naill ai o 

ganlyniad i dorri neu beidio â chyflawni unrhyw un o'i rhwymedigaethau o 

dan y Contract neu o gyflenwad neu ddefnydd bwriadedig y nwyddau, hyd 

yn oed os cynghorwyd y Brifysgol bod colled o'r fath yn bosibl, ac eithrio y 

bydd y Brifysgol yn atebol am unrhyw golled sy'n codi yn sgil marwolaeth 

neu anaf personol sy'n ganlyniad esgeulustra profedig y Brifysgol a hefyd ac 

eithrio na chaiff dim yn yr Amodau Gwerthiant hyn yr effaith o nacáu neu 

gyfyngu ar atebolrwydd o dan Ddeddf Diogelu Defnyddwyr 1987 i berson 

sydd wedi dioddef niwed a achoswyd gan gynnyrch diffygiol, neu i 

ddibynnydd neu berthynas i berson o'r fath. 

Nid yw'r Brifysgol yn cyflwyno unrhyw achos neu'n rhoi unrhyw warant nad 

yw defnyddio'r Nwyddau yn ymyrryd â hawliau unrhyw drydydd parti ac nid 

yw'r Brifysgol yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â hyn. 

Mae'r Brifysgol yn derbyn, ac nid yw'n ceisio nacáu neu gyfyngu ar 

atebolrwydd am unrhyw farwolaeth neu niwed personol a achosir i'r Prynwr 

yn sgil esgeulustra'r Brifysgol. 

Mae'r eitemau a werthir i'r Prynwr o dan y Contract Gwerthiant hwn yn rhai 

ail-law, ac wedi'u defnyddio gan y Brifysgol eisoes. Yn unol â hynny, mae'r 

Prynwr yn cytuno i gymryd y Nwyddau yn eu cyflwr presennol, wedi sicrhau, 

drwy eu harchwilio, ei fod yn fodlon gyda'u hansawdd a'u bod yn addas at y 

diben sydd gan y Prynwr mewn golwg. Nid yw'r Brifysgol yn rhoi unrhyw 

warant mewn perthynas ag ansawdd y nwyddau na'u haddasrwydd at unrhyw 

ddiben, a chyda hyn naceir pob gwarant o'r fath, p'un a yw wedi'i mynegi 

neu'i hawgrymu gan statud, cyfraith gyffredin neu fel arall sut bynnag y bo 

hynny. 

TERFYNU 

Os bydd y Prynwr yn methu â gwneud unrhyw daliad neu os bydd yn mynd 

yn groes i'w rwymedigaethau i'r Brifysgol mewn unrhyw ffordd arall, neu'n 

cymodi gyda'i gredydwyr neu'n cyflawni aseiniad er budd i'w gredydwyr 

neu'n cyflawni unrhyw weithred o fethdaliad neu, os yw'n gwmni, yn 

cychwyn ar broses o ddiddymu, yn wirfoddol neu'n orfodol, neu os bydd 

derbynnydd neu dderbynnydd gweinyddol yn cael ei benodi dros ei asedau, 

boed hynny'n gyfan gwbl neu'n rhannol, neu os bydd yn cymryd neu'n cael ei 

roi trwy unrhyw gamau tebyg o ganlyniad i ddyled neu'n mynd yn fethdalwr 

neu os bydd gan y Brifysgol unrhyw achos rhesymol i gredu bod unrhyw un 

o'r rhain yn debygol o ddigwydd, caiff y Brifysgol, drwy roi gwybod i'r Prynwr 

yn ysgrifenedig, heb niweidio unrhyw hawliau eraill, atal neu ganslo ar 

unwaith unrhyw ran o'r Contract sydd heb ei chwblhau neu stopio unrhyw 

Nwyddau sydd ar daith neu ofyn am daliad ymlaen llaw neu sicrhad boddhaol 

ar gyfer dosbarthiadau pellach o dan y Contract. 

FORCE MAJEURE 

Ni fydd y Brifysgol yn atebol i'r Prynwr am unrhyw golled neu ddifrod a 

achosir i'r Prynwr neu a ddioddefir gan y Prynwr o ganlyniad uniongyrchol 

neu anuniongyrchol i fod y Brifysgol yn cael ei rhwystro rhag cyflenwi'r 

Nwyddau, neu ei chyfyngu, ei llesteirio, neu ei harafu wrth wneud hynny, yn 

sgil unrhyw amgylchiadau sydd y tu hwnt i reolaeth y Brifysgol. 

TORADWYEDD 

Os ceir bod unrhyw un o delerau ac amodau'r Contract (neu ran ohonynt) yn 

annilys, yn aneffeithiol neu'n anorfodadwy, ni fydd natur annilys, aneffeithiol 

neu anorfodadwy telerau neu amodau o'r fath (neu ran ohonynt) yn effeithio 

ar unrhyw delerau neu amodau eraill (neu ar ran arall y telerau neu'r amodau 

y mae rhan annilys, aneffeithiol neu anorfodadwy o'r fath yn rhan ohoni) a 

bydd yr holl delerau ac amodau (neu rannau ohonynt) nad ydynt wedi'u 

heffeithio gan natur annilys, aneffeithiol neu anorfodadwy o'r fath yn dal i 

gario eu grym a'u heffaith lawn. 

CYFRAITH LYWODRAETHU 

Caiff gwneuthuriad, dilysrwydd a pherfformiad y Contract eu llywodraethu 

gan gyfraith Loegr a thrwy fynd i'r Contract mae'r partïon yn ymostwng i 

awdurdodaeth llysoedd Lloegr. 
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