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1 Cyflwyniad 

Mae cyfrifiadura symudol yn rhan gynyddol o fywyd pob dydd, ac wrth i ddyfeisiau fynd yn 
llai o ran maint ac yn fwy pwerus, mae nifer y tasgau y gellir eu cyflawni y tu allan i’r 
swyddfa yn tyfu, sy’n caniatáu mwy o hyblygrwydd. Fodd bynnag, wrth i’r gallu  gynyddu, 
bydd y risgiau’n cynyddu hefyd. Mae rheolaethau diogelwch sydd wedi esblygu i ddiogelu’r 
amgylchedd bwrdd desg statig yn hawdd eu hosgoi wrth ddefnyddio dyfais symudol y tu 
allan i gyfyngiadau’r seilwaith ar y campws.   

Mae dyfeisiau symudol yn cynnwys eitemau fel: 

• Gliniaduron 

• Nodiaduron 

• Dyfeisiau llechen 

• Ffonau clyfar 
• Watsys clyfar 

 
Defnyddir dyfeisiau symudol i gael mynediad at systemau PDC a gallant storio a phrosesu 
data’r Brifysgol. Maent yn cynnwys, ond nid ydynt wedi’u cyfyngu i, E-byst, ffeiliau Office, 
Cyfleuster Hunanwasanaeth Adnoddau Dynol a’r System Cofnodion Myfyrwyr. 

1.1 Datganiad Cwmpas 

Diben y polisi hwn yw nodi’r rheolaethau y mae’n rhaid eu rhoi ar waith wrth ddefnyddio 
dyfeisiau symudol. Bwriedir iddo liniaru’r risgiau a ganlyn:  

• Colli dyfeisiau symudol neu ddyfeisiau’n cael eu dwyn, gan gynnwys y data arnynt 
• Gwybodaeth gyfrinachol yn cael ei pheryglu. 

• Cyflwyno feirysau a maleiswedd i’r rhwydwaith 

• Colli enw da  

Mae’n bwysig bod y rheolaethau a nodir yn y polisi hwn yn cael eu dilyn bob tro wrth 
ddefnyddio, cludo a gweinyddu dyfeisiau symudol.  

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i’r holl systemau, pobl a phrosesau sy’n rhan o’r systemau 
gwybodaeth, gan gynnwys cydweithwyr1, myfyrwyr, llywodraethwyr, cyflenwyr, contractwyr 
a thrydydd partïon eraill2 sydd â mynediad at systemau Prifysgol De Cymru drwy ddyfais 
symudol.  

Mae Polisi Rheoli Gwybodaeth y Brifysgol yn nodi manylion y cyfyngiadau a’r arferion sydd 
eu hangen i ddiogelu’r wybodaeth sy’n cael ei storio a’i phrosesu ar ddyfeisiau symudol. 
Mae’r cyfyngiadau a’r arferion hyn yn dibynnu ar ddosbarthiad y wybodaeth a rhaid eu 
dilyn.  

 
1 Gan gynnwys cydweithwyr o Brifysgol De Cymru, PSS ac USW Pathway College Cyf 
2 Gan gynnwys Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru 
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1.2 Rolau a Chyfrifoldebau 

Tîm Diogelwch Gwybodaeth y Gwasanaethau TG: sicrhau bod mesurau rhagofalus priodol 
(o ran technoleg a phrosesau) yn cael eu sefydlu a’u cynnal. Mae’r tîm yn chwarae rhan 
weithredol mewn nodi bylchau mewn diogelwch ac ymdrin â digwyddiadau a allai arwain at 
beryglu’r system a cholli gwybodaeth wedi’i diogelu (nad yw’n wybodaeth gyhoeddus). 

Uned Cydymffurfiaeth Gwybodaeth Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol: yn gyfrifol am 
gynllun dosbarthu gwybodaeth PDC a phennu pa ddosbarthiadau o ddata y gellir cael 
mynediad atynt drwy ddyfeisiau symudol ac unrhyw reolaethau ychwanegol sydd eu 
hangen.  

Tîm Cyfrifiadura Defnyddwyr y Gwasanaethau TG: yn gyfrifol am ail-gyflunio a gweinyddu’r 
holl ddyfeisiau symudol a ddefnyddir i gael mynediad at systemau, seilwaith a data PDC 
mewn modd diogel. 

Y Ddesg Gwasanaethau TG: yn gyfrifol am ddarparu canllawiau i ddefnyddwyr a chymorth 
ar gyfer ymholiadau a phroblemau mewn perthynas â’u cydymffurfiaeth â’r polisi hwn.  

Defnyddwyr: Mae’n gyfrifoldeb ar bob cydweithiwr a defnyddiwr a gwmpesir gan y polisi 
hwn i ddefnyddio dyfeisiau symudol yn unol â’r polisi. Bydd hyn yn berthnasol i asedau “Dod 
â’ch Dyfais Eich Hun” y mae defnyddwyr yn berchen arnynt os ydynt yn cael eu defnyddio i 
gael mynediad at systemau, seilwaith a data PDC.  

 

2 Dyfeisiau a Ddarperir gan y Brifysgol 

2.1 Defnyddwyr 

Mae’r adran hon o’r polisi yn nodi’r gofynion ar gydweithwyr, myfyrwyr a defnyddwyr eraill 
y rhoddwyd mynediad iddynt ddefnyddio un o ddyfeisiau symudol PDC.  

Os oes gennych awdurdod i wneud defnydd o gyfarpar symudol y brifysgol, byddwch yn 
derbyn dyfais briodol a fydd wedi’i chyflunio i gydymffurfio â pholisïau’r brifysgol.  

Mae’r brifysgol fel arfer yn gosod cyfluniadau safonol a chyfresi o alluoedd ar sail gofynion 
generig. Dylai’r rhain alluogi ymarferoldeb digonol ar draws amrywiaeth o achosion defnydd 
a chynnig dewis a hyblygrwydd i ddiwallu anghenion sylfaen amrywiaeth o ddefnyddwyr. 
Dylai defnyddwyr gyda gofynion penodol o ran dyfeisiau a meddalwedd i wella hygyrchedd 
(sy’n gysylltiedig â nodweddion a warchodir) ddwyn y rhain i sylw’r Gwasanaethau TG i 
bennu natur unrhyw addasiadau rhesymol. 

Bydd cymorth yn cael ei ddarparu gan y Gwasanaethau TG y bydd angen mynediad arnynt o 
bryd i’w gilydd at eich dyfais i ymchwilio i broblem a’i datrys ac at ddibenion cynnal a chadw.  

Rhaid i chi sicrhau bod y ddyfais yn cael ei chludo mewn cas i’w hamddiffyn lle bo hynny’n 
bosibl ac nad yw’n cael ei rhoi mewn sefyllfaoedd lle y gellid ei difrodi. Peidiwch â gadael y 
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ddyfais heb ei goruchwylio yng ngolwg pawb, fel ar sedd gefn y car neu mewn ystafell 
ddarlithio neu’r ffreutur. Peidiwch â gadael y ddyfais mewn lleoliad agored neu leoliad 
anniogel arall.   

Peidiwch â thynnu unrhyw farciau adnabod sydd ar y ddyfais fel tag ased neu rif cyfres PDC. 
Sicrhewch fod y ddyfais o dan glo pan fydd yn cael ei storio ac nad yw’n hawdd cael gafael ar 
yr allwedd.  

Ar wahân i: 

• Gyfarpar PDC a ddarperir gyda’r ddyfais (e.e. dociau); 

• Dyfeisiau mewnbynnu fel llygod a bysellfyrddau; 
• Monitorau; a 

• Chlustffonau, seinyddion a microffonau 

peidiwch ag ychwanegu caledwedd at y ddyfais heb gymeradwyaeth y Gwasanaethau TG.  

Peidiwch â chadw unrhyw beth gyda’r ddyfais a allai alluogi rhywun i gael mynediad iddi. Er 
enghraifft, tocyn mynediad i galedwedd a ddarperir.  

Sicrhewch fod sgrin y ddyfais yn cloi ar ôl cyfnod byr o beidio â chael ei defnyddio a bod 
angen dull dilysu a gymeradwyir i’w datgloi. Edrychwch ar y Polisi Rheoli Mynediad i weld 
manylion y nodweddion cyfrinair derbyniol a dulliau awdurdodi eraill a gymeradwyir.   

Mae’r ddyfais a ddarperir gan PDC at eich defnydd chi mewn perthynas â gweithgaredd y 

brifysgol neu academaidd; ni ddylid ei rhannu ag aelodau o’r teulu neu ffrindiau. Dylech ond 
defnyddio’r dyfeisiau a ddarperir at ddibenion sy’n gysylltiedig â’r brifysgol fel 
gweithgareddau addysgu a dysgu neu i gefnogi eich swydd. Fodd bynnag, mae’r brifysgol yn 
caniatáu defnydd personol cyfyngedig, yn unol â’r Rheoliadau Cyfrifiadura TG presennol. 
Dylai cydweithwyr fod yn ymwybodol y bydd eu dyfais PDC yn cael ei monitro yn unol â’r 
Polisi Logio a Monitro. Mae’n bosibl y bydd gofyn i chi ddychwelyd y ddyfais i’r 
Gwasanaethau TG ar unrhyw adeg i’w harchwilio. Ni ddylech geisio gosod unrhyw 
feddalwedd anawdurdodedig neu newid cyfluniad neu osodiadau’r ddyfais heb ymgynghori 
â’r Gwasanaethau TG yn gyntaf.   

Lle y bo’n bosibl, bydd y ddyfais yn cael ei diogelu fel bod yr holl ddata arni wedi’u 
hamgryptio a’i bod felly ond yn hygyrch i ddefnyddwyr awdurdodedig. Os yw’r ddyfais yn 
cael ei darparu gydag amgryptiad, peidiwch â cheisio ei analluogi. 

Nid yw’r ffeiliau a gedwir ar y ddyfais o reidrwydd yn rhan o system storio wrth gefn PDC. 
Dylech storio unrhyw ffeiliau yr ystyriwch eu bod yn bwysig ar lwyfan storio cwmwl y 
Brifysgol. Peidiwch â gwneud copïau eich hunan wedi’u eu hamgryptio o wybodaeth 
gyfrinachol.  

Lle y bo’n berthnasol, bydd gwarchodaeth ar ffurf maleiswedd yn cael ei gosod ar y ddyfais 
gan y brifysgol.  Sicrhewch fod y ddyfais wedi’i chysylltu â’r Fewnrwyd yn rheolaidd i 
alluogi’r feddalwedd gwrthfaleiswedd i ddiweddaru ei hunan i sicrhau bod y ddyfais yn cael 
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ei gwarchod yn erbyn y bygythiadau diweddaraf. Peidiwch â cheisio analluogi’r feddalwedd 
diogelu rhag feirysau ar y ddyfais. 

Dim ond â rhwydweithiau allanol y mae gennych ymddiriedaeth resymol ynddynt y dylech 
gysylltu’r ddyfais, fel rhwydwaith diwifr eich cartref. Os oes angen i chi gysylltu â 
rhwydweithiau cyhoeddus nad ydynt yn rhai PDC ac mae eich dyfais wedi’i chyflunio i 
ddefnyddio rhwydwaith preifat rhithwir y brifysgol, dylech ystyried defnyddio’r rhwydwaith 
hwnnw. Mae hyn yn diogelu llif y data i’ch dyfais ac oddi wrthi.   

Pan fyddwch wedi’ch cysylltu â rhwydwaith preifat rhithwir (VPN) PDC, ni ddylech ganiatáu 
i’ch dyfais gael ei chysylltu mewn ffordd sy’n golygu ei bod yn gweithredu fel pont rhwng 
rhwydwaith PDC a dyfeisiau anawdurdodedig eraill. 

Pan fyddwch mewn mannau cyhoeddus, sicrhewch eich bod yn defnyddio eich dyfais mewn 
ffordd lle na all pobl weld y sgrin (neu gymryd lluniau neu fideo ohoni). 

Rhaid i’r defnyddiwr hysbysu’r tîm Diogelwch Gwybodaeth (drwy wasanaeth Cymorth TG) os 
yw’n sylwi bod unrhyw wybodaeth gyfrinachol ar goll o’r ddyfais.  

Os bydd y defnyddiwr yn colli’r ddyfais neu os yw’r ddyfais yn cael ei dwyn, cyfrifoldeb y 

defnyddiwr yw hysbysu’r Gwasanaethau TG ar unwaith yn ogystal â logio cwyn am golli 
dyfais neu fod dyfais wedi’i dwyn gyda’r asiantaeth gorfodi’r gyfraith leol. 

Os oes gofyniad rheoliadol neu gyfreithiol i archwilio dyfais am unrhyw reswm, disgwylir i’r 
defnyddiwr ildio’r ddyfais. Lle bo’r amgylchiadau’n caniatáu hynny, dylai hyn ddigwydd 
gydag ymwybyddiaeth a chymorth y Pennaeth Diogelwch Gwybodaeth neu unigolyn 
dirprwyedig.   

 

2.2 Gweinyddu dyfeisiau 

Mae’r adran hon o’r polisi yn ymwneud â chydweithwyr sy’n gyfrifol am weinyddu dyfeisiau 
symudol y brifysgol. Dylai dyfeisiau gael eu gweinyddu gan gydweithwyr sydd wedi’u 
hawdurdodi ac sy’n gymwys i wneud hynny yn unig.  

Rhaid gwella cyfluniad a gosod patsys diogelwch ar ddyfeisiau symudol yn unol â’r Polisi 
Rheoli Gwendidau Technegol.  

Dylid rhoi dull ar waith i alluogi diweddariadau diogelwch i gael eu gweithredu o bell.  

Dylai’r gweinyddwyr gymryd yn ganiataol bod gan y dyfeisiau y maent yn eu rheoli y 
potensial i gael mynediad at wybodaeth gyfrinachol y brifysgol, i’w storio a’i phrosesu, ac 

felly rhaid hwyluso agweddau ar y ddyfais a’r system weithredu i ddarparu rheolaethau 
amddiffyn technegol manwl priodol.   

Rhaid cyflunio’r holl ddyfeisiau symudol â storfa wedi’i hamgryptio i ddiogelu’r data sy’n 
gorffwys. 
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Mae’r Gwasanaethau TG yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw sganiau gofynnol am wendidau 
yn cael eu cynnal ar y ddyfais.  

Lle bydd defnyddwyr yn derbyn breintiau gweinyddol ar ddyfais mewn amgylchiadau 
eithriadol, ni ddylent geisio analluogi neu geisio osgoi meddalwedd, polisïau ar ddyfeisiau, 
dulliau rheoli neu unrhyw beth a ddarparwyd mewn perthynas â statws diogelwch y ddyfais.  

 

3 Defnyddio Dyfeisiau Symudol dan Berchnogaeth Bersonol 

Nid yw’r adran hon yn cwmpasu dyfeisiau sy’n berchen i fyfyrwyr, cyflenwyr a thrydydd 
partïon. Mae gwybodaeth i fyfyrwyr sy’n ymwneud â’r defnydd derbyniol o’u cyfarpar TG eu 
hunain, yn enwedig pan fyddant wedi’u cysylltu ag adnoddau PDC, wedi’i chynnwys yn y Cod 
Ymddygiad a’r Rheoliadau Cyfrifiadura TG i fyfyrwyr.  

Ni ddylid ceisio cael mynediad at ddata a systemau PDC o ddyfeisiau cyhoeddus / a rennir, 
er enghraifft mewn llyfrgelloedd cyhoeddus.  

Mae’r adran hon o’r polisi yn ymwneud â’r defnydd o ddyfeisiau symudol y mae 
cydweithwyr a llywodraethwyr yn berchen arnynt, pan fyddant yn cael eu defnyddio i gael 
mynediad at systemau a gwybodaeth PDC y mae angen dilysu eu cyfrif TG ar eu cyfer. Mae 
hyn yn cynnwys mynediad at e-byst gwaith a llwyfan cydweithredu PDC ond mae’n eithrio 
mynediad at wybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd a ddarperir ar wefannau PDC.  

Dylai ymwelwyr i’r brifysgol, fel darlithwyr gwadd, ddefnyddio eu dyfeisiau eu hunain i 
gysylltu â rhwydwaith gwesteion priodol y brifysgol.  

Mae cost isel ac argaeledd cyffredinol dyfeisiau o’r fath wedi sbarduno’r awydd ymysg 
cydweithwyr a rhanddeiliaid eraill i ddefnyddio eu dyfeisiau eu hunain ar gyfer gwaith y 
brifysgol. Cyfeirir at hyn yn gyffredinol fel “Dod â’ch Dyfais Eich Hun”. Mewn rhai achosion, 
gall hyn roi mwy o hyblygrwydd o ran gweithio a pheri i amrywiaeth a chynhwysiant yn y 
gweithlu fod yn angenrheidiol.  

Fodd bynnag, gallai’r cysyniad o ganiatáu i gydweithiwr ddefnyddio ei ddyfais ei hun arwain 
at yr angen i weithredu rheolaethau ychwanegol ar gyfer dyfeisiau o’r fath sydd y tu hwnt i’r 
rhai sydd ar waith yn arferol ar gyfer dyfais defnyddiwr.  

Gallai materion neu heriau diogelwch cyffredinol yn sgil ‘dod â’ch dyfais eich hun’ gynnwys:  

• Aelodau eraill o’r teulu yn defnyddio’r ddyfais 
• Storio data yn ddiofyn mewn cyfleusterau cwmwl wrth gefn 

• Mwy o debygolrwydd o golli dyfais mewn sefyllfaoedd cymdeithasol e.e. ar y traeth, 
mewn bar  

• Mynediad posibl at wefannau nad ydynt yn bodloni rheolau defnydd derbyniol / 
polisïau hidlo’r brifysgol.  

• Cysylltiad â rhwydweithiau anniogel e.e. mannau problemus diwifr heb eu diogelu 

• Meddalwedd gwrthfeirysau a pha mor aml y gosodir patsys ar y ddyfais  
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• Gosod apiau sydd o bosibl yn faleisus ar y ddyfais (yn aml heb i’r defnyddiwr fod yn 
ymwybodol eu bod yn faleisus)  

Rhaid ystyried y materion hyn wrth asesu priodoldeb unrhyw ddyfais i gadw data penodol 
sy’n eiddo i’r brifysgol.  

Nid yw defnyddio unrhyw ddyfais briodol y mae’r defnyddiwr yn berchen arni at ddibenion 
gwaith yn orfodol. Rhaid i gydweithwyr asesu a yw’r rheolaethau ychwanegol a osodir ar eu 
dyfais gan y brifysgol yn gydbwysedd derbyniol o ran y lefel uwch o gyfleustra a 
hyblygrwydd y gall defnyddio eu dyfeisiau eu hunain eu cynnig.    

Mae gan y Brifysgol yr hawl i benderfynu a yw dyfais benodol yn addas, e.e. a yw’n cyrraedd 
y safonau o ran ei bod yn gallu lliniaru’r bygythiadau cyfredol i ddiogelwch gwybodaeth. 
Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i atal mynediad at systemau a data’r brifysgol ar unwaith ac 
am byth ar unrhyw ddyfais yr ystyrir nad yw’n cyrraedd y safon gyfredol.  Enghraifft o hyn 
yw oherwydd nad yw’r ddyfais neu ei system weithredu’n cael eu cefnogi mwyach gan y 
gwerthwr. 

Mae’n bosibl y bydd gofyn i’r defnyddiwr osod neu gyflunio apiau, meddalwedd, llwyfannau 
neu nodweddion penodol ar eu dyfeisiau i’w galluogi i gael awdurdod i gael mynediad at 
systemau, gwasanaethau a data PDC. Rhaid cydymffurfio â phob cais o’r fath tra bod angen 
mynediad o’r fath.   

Disgwylir i’r defnyddiwr ddiweddaru ei ddyfais cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol wrth i 
batsys systemau gweithredu a diogelwch newydd ddod ar gael i gynnal diogelwch y ddyfais. 

Mae’n bosibl y bydd dyfais nad yw’n cael ei diweddaru gyda’r patsys hyn yn cael ei dad-
awdurdodi oherwydd ei bod yn fwy agored i ymosodiadau a fydd felly’n peryglu 
gwybodaeth y Brifysgol a gwybodaeth bersonol. 

Ni ellir sicrhau statws diogelwch dyfeisiau sydd wedi’u diwygio i dynnu’r cyfyngiadau a 
osodir gan y gwneuthurwr neu’r gweithredwr oddi arnynt i alluogi meddalwedd 
anawdurdodedig i gael ei gosod, felly rhaid peidio eu defnyddio i gael mynediad at 
systemau, gwasanaethau a data’r brifysgol.  

Rhaid i’r defnyddiwr gydymffurfio ag unrhyw gais rhesymol i gynorthwyo gydag unrhyw 
archwiliad i ddigwyddiad diogelwch TG yn PDC a allai fod yn gysylltiedig â’r ddyfais y mae’n 
berchen arni.   

Os bydd dyfais y mae’r defnyddiwr yn berchen arni yn mynd ar goll neu’n cael ei dwyn, rhaid 
i’r perchennog hysbysu’r Gwasanaethau TG cyn gynted â phosibl, gan roi manylion 
amgylchiadau colli’r ddyfais a sensitifrwydd gwybodaeth y brifysgol sydd wedi’i storio arni.   
Mae Prifysgol De Cymru’n cadw’r hawl i lanhau’r ddyfais o bell lle bo hynny’n bosibl fel cam 
diogelwch. Gallai hyn olygu dileu data nad yw’n ddata’r brifysgol y mae perchennog y 
ddyfais yn berchen arnynt.   

Os ydych yn gwerthu neu’n cael gwared ar ddyfais a gyfluniwyd yn flaenorol i gael mynediad 
at ddata PDC, yna rhaid i chi ddatgysylltu’r ddyfais o PDC gan ddilyn ein canllawiau i sicrhau 
bod data a rhaglenni’r brifysgol yn cael eu dileu’n ddiogel. 
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Ar ôl gadael y sefydliad, rhaid i berchennog y ddyfais ganiatáu i’r ddyfais gael ei harchwilio a 
rhaid dileu’r holl ddata a’r rhaglenni sy’n ymwneud â’r brifysgol oddi arni.  

3.1 Gweinyddu Dyfais sy’n Eiddo Personol i’r Defnyddiwr gan PDC 

Mae’r adran hon o’r polisi yn ymwneud â’r cydweithwyr sy’n gyfrifol am weinyddu dyfeisiau 
symudol sy’n eiddo personol i’r defnyddiwr.  

Cydnabyddir bod nodweddion amrywiol dyfeisiau symudol yn golygu y bydd gan bob llwyfan 
(Android, iOS, Windows ac ati) allu a gofynion unigryw o ran i ba raddau y bydd llwyfan 
penodol yn cael ei reoli a’r dull(iau) ar gyfer gwneud hynny. Dylid pennu gweithdrefnau ar 
wahân i ddarparu statws diogelwch priodol i bob llwyfan a gefnogir. Tîm Cyfrifiaduron 
Defnyddwyr y Gwasanaethau TG, gyda chefnogaeth lle y bo’n briodol gan y tîm Diogelwch 
Gwybodaeth, sy’n gyfrifol am bennu a darparu cyfluniadau priodol.  

Rhaid i bolisïau cyflunio ar gyfer dyfeisiau sy’n eiddo personol i ddefnyddwyr a/neu raglenni 
ar gyfer cael mynediad at ddata’r brifysgol gael eu rheoli a’u rhoi ar waith drwy system 
rheoli dyfeisiau symudol PDC.   

Dylai systemau rheoli dyfeisiau symudol allu llunio rhestr o bob dyfais a chofnodi 
gwybodaeth am y gwerthwr, y model, y system weithredu a’r feddalwedd a osodwyd.  

Dylai’r gweinyddwyr gymryd yn ganiataol bod gan y dyfeisiau sy’n eiddo personol i’r 
defnyddwyr y potensial i gael mynediad at wybodaeh gyfrinachol PDC a storio a phrosesu 
gwybodaeth o’r fath ac felly rhaid iddynt addasu agweddau ar y ddyfais a’r system 
weithredu i ddarparu rheolaethau amddiffyn technegol manwl priodol. 

Rhaid bod dulliau fel Polisïau Mynediad Amodol ar waith i wrthod ceisiadau gan ddyfeisiau 
lle mae eu statws yn dod islaw’r safon diogelwch presennol. Dylai dulliau o’r fath fod yn 
berthnasol i ddyfeisiau trydydd parti sy’n cysylltu â systemau PDC.  

 

4 Cydymffurfiaeth â’r System Rheoli Diogelwch 

Gwybodaeth   

4.1 Y meysydd ISO/IEC 27001:2013 a ystyrir 

Mae’r meysydd a ganlyn o’r safon ISO/IEC 27001:2013 yn cael eu hystyried yn y ddogfen 
hon: 

• A.5 Polisïau diogelwch gwybodaeth 
o A.5.1 Cyfeiriad rheolaeth ar gyfer diogelwch gwybodaeth 

▪ A.5.1.1 Polisïau ar gyfer diogelwch gwybodaeth 
• A.6 Trefnu diogelwch gwybodaeth 

o A.6.2 Dyfeisiau symudol a theleweithio 
▪ A.6.2.1 Polisi dyfeisiau symudol 
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• A.11 Diogelwch ffisegol ac amgylcheddol 
o A.11.2 Cyfarpar 

▪ A.11.2.6 Diogelwch cyfarpar ac asedau oddi ar y safle 

 

4.2 Polisïau a Rheoliadau Cysylltiedig 

Mae’r polisïau a’r gweithdrefnau a ganlyn yn berthnasol i’r ddogfen hon:  

• Polisi Rheoli Mynediad 
• Polisi Meddalwedd 

• Polisi Teleweithio 

• Proses Rheoli Mynediad Defnyddwyr 

• Polisi Rheoli Gwendidau Technegol 
• Polisi Rheoli Gwybodaeth 

• Gweithdrefnau Tor Diogelwch Data 

• Rheoliadau TG PDC 

• Cod Ymddygiad Myfyrwyr 
 


