
 
 
 
 
 

Defnyddio gwefannau cymdeithasol yn ddiogel 
 
 

Defnyddir gwefannau rhwydweithio 
cymdeithasol, lle gall pobl gyfarfod, sgwrsio ac 
anfon negeseuon i’w gilydd, gan filiynau o bobl 
ledled y byd. Mae rhai’n pryderu ynghylch pa 
mor ddiogel yw defnyddio’r rhyngrwyd i rannu 
manylion personol fel hyn. Rhaid i wefan sy’n 
hel gwybodaeth bersonol gennych gadw’r 
wybodaeth yn ddiogel, ei diweddaru ac ymatal 
rhag ei defnyddio mewn ffordd na fuasech yn ei 
disgwyl. Ond mae gan ddefnyddwyr hefyd rôl i’w 
chwarae o ran diogelu eu preifatarwydd eu 
hunain. Bydd y canllaw hwn yn hybu defnydd 
diogel o’r gwefannau hyn ac yn eich helpu i 
fwynhau manteision bod ar-lein tra’n lleihau’r 
risgiau cysylltiedig â rhoi gwybodaeth 
amdanoch eich hun ar y we.  
 
Beth yw rhwydweithio cymdeithasol?  
Mae llawer gwahanol fath o wefannau rhwydweithio 
cymdeithasol ac maent i gyd yn gweithio mewn ffordd 
ychydig yn wahanol i’w gilydd ond yn y bôn maent yn 
eich helpu i gadw mewn cysylltiad gyda ffrindiau, 
dod i adnabod pobl newydd ar-lein a rhannu lluniau, 
cerddoriaeth a phrofiadau gyda phobl eraill.  
 
Os ydych yn defnyddio gwefan rwydweithio, yn 
sgwrsio mewn fforwm, neu os ydych yn trefnu oed ar 
y rhyngrwyd mae’n bosibl eich bod yn rhoi 
gwybodaeth bersonol ar-lein ac felly gallai’r canllaw 
hwn fod o ddefnydd i chi hefyd.  
 
Ar y rhan fwyaf o wefannau byddwch yn creu proffil 
ohonoch eich hun. Gall proffil fod yn enw defnyddiwr 
a chyfeiriad cysylltu’n unig ond gallai gynnwys llun. 
Yn aml, bydd eich proffil yn ddisgrifiad ohonoch, y 
pethau rydych yn eu mwynhau, y gerddoriaeth 
rydych yn ei hoffi neu hyd yn oed fideos rydych wedi 
eu gwneud. Yn aml, bydd cysylltiadau i broffiliau ar-
lein eich ffrindiau.  



Gofalu am wybodaeth bersonol  
Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn boblogaidd iawn oherwydd eu bod yn ei gwneud 
hi’n hawdd rhannu gwybodaeth gyda nifer fawr o bobl: mae’n hawdd, er enghraifft, i ddangos 
lluniau eich gwyliau i ffrindiau cyn i chi ddod adref hyd yn oed, neu, wedi i chi ddod adref 
medrwch edrych ar unwaith ar broffiliau’r bobl y cwrddoch â hwy ar eich gwyliau ac anfon neges 
atynt. Ond mae’n bwysig cofio y gallai unrhyw wybodaeth a osodwch ar wefan fod yn gyhoeddus 
ac y gallai llawer o bobl ei gweld.  
 
Mae hyn yn golygu bod rhaid bod yn ofalus ynghylch beth a ddatgelwch amdanoch eich hun i 
ddefnyddwyr eraill. Os gwelir y wybodaeth a roddwch gan fwy o bobl nag a ddisgwyliwch, gallai 
hyn beryglu eich preifatrwydd neu hyd yn oed eich diogelwch personol. Unwaith mae’r wybodaeth 
ar y we, mae’n bosibl na fyddwch yn medru rheoli beth sy’n digwydd iddi: gallai miloedd o 
ddieithriaid weld eich proffil, gallai rhannau o wefan fod yn ‘ofodau cyhoeddus’ fel bod popeth a 
ddywedwch arnynt hefyd yn gyhoeddus, ac nid pawb fydd yn cytuno efo’r hyn a ysgrifennwch. 
Hefyd, gall fod yn hawdd i eraill gopïo eich lluniau, eu newid hyd yn oed, a’u hanfon at bobl nad 
ydych yn eu hadnabod.  
 
Felly, cyn creu proffil, gosod llun neu ddweud wrth y byd ar-lein beth wnaethoch chi heddiw, 
ystyriwch y canlynol ac ystyriwch a ydych mor ofalus yn y byd ar-lein ag yn y byd all-lein.  
 
Ydych chi’n defnyddio’r math iawn o wefan?  
Mae pobl yn rhwydweithio am bob math o resymau ac mae gwahanol wefannau ar gyfer eu 
hanghenion. Mae angen gofalu bod y gwefannau a ddefnyddiwch yn addas i chi. Er enghraifft, 
mae rhai gwefannau ar gyfer grwpiau oed penodol ac mae angen i chi fod yn sicr bod defnyddwyr 
eraill mewn grŵp oed rydych chi’n hapus ag ef.  
 
Hefyd, gallai fod yn ddefnyddiol sgwrsio am sut rydych chi ac eraill wedi delio ag adeg anodd yn 
eich bywyd fel salwch neu farwolaeth aelod o’r teulu. Gall y rhyngrwyd fod yn ffordd dda o wneud 
hyn ond mae angen i chi gael gwybod a yw’r wefan rydych yn ei defnyddio yn gadael i chi siarad 
am y materion hyn yn ddiogel a gyda phobl sy’n deall eich sefyllfa. Er enghraifft, gallai’r wefan 
ganiatáu i chi rwystro mynediad i ran o’ch gwybodaeth bersonol.  
 
Ydych chi’n gwybod sut mae’r wefan yn gweithio?  
Mae’r rhan fwyaf o wefannau yn gadael i chi reoli pa mor gyhoeddus neu breifat fydd eich 
proffil neu’r wybodaeth am beth fuoch yn ei wneud ar y wefan. Yr enw am hyn yn aml yw 
‘gosodiadau preifatrwydd’. Dewiswch wefan sy’n rhoi cymaint o ddewis â phosibl o ran pwy 
a all ddod o hyd i’ch proffil a faint o wybodaeth y medrant ei gweld.  
 
Ar rai gwefannau mae’r gosodiadau preifatrwydd wedi eu gosod yn awtomatig ar eu lefel 
fwyaf preifat – mewn geiriau eraill, os na wnewch ddim, bydd eich proffil a’ch gweithgarwch 
yn gudd – ond ar eraill gellid gweld eich holl wybodaeth gan ddefnyddwyr eraill oni 
chymerwch gamau pendant. Ar y wefan rydych eisiau ei defnyddio, gwiriwch sut mae’n 
gweithio drwy edrych ar y gosodiadau proffil a’r gosodiadau preifatrwydd cyn dechrau 
adeiladu’ch proffil. Gosodwch y lefel preifatrwydd mor gaeth â phosibl – mae modd i chi 
adael i fwy o wybodaeth fod ar gael i fwy o bobl wrth i chi ddod i arfer â’r wefan ond fedrwch 
chi ddim tynnu gwybodaeth yn ôl gan ddieithryn unwaith y bydd wedi’i gweld. Hefyd, er 
mwyn dysgu mwy am weithdrefnau a gosodiadau preifatrwydd gwefan, byddai’n dda darllen 
unrhyw bolisïau preifatrwydd a chytundebau defnyddwyr yn rheolaidd. Bydd hyn yn eich 
helpu i ddeall sut mae gweithredwyr y wefan yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, er 
enghraifft os ydynt yn ei throsglwyddo i bobl eraill a fydd yn anfon deunyddiau marchnata 
atoch.  



 
Hoffech chi i ddieithryn wybod hyn amdanoch?  
Mae’n bosibl eich bod yn meddwl mai dim ond eich ffrindiau fyddai eisiau edrych ar a 
defnyddio gwybodaeth amdanoch chi ond dylech fod yn ofalus bob amser gyda’r wybodaeth 
a roddwch. Gall eraill ddefnyddio darnau bach o wybodaeth amdanoch i greu darlun 
ohonoch. Mewn rhwydweithio cymdeithasol mae hyn yn beth da’n aml gan ei fod yn helpu 
pobl i ddod i’ch adnabod yn gyflym a gweld pwy sydd yn hoffi’r un pethau â chi. Ond 
weithiau gallech ddatgelu mwy amdanoch eich hun nag yr hoffech a gallai hyn gael ei 
gamddefnyddio.  

 

Er enghraifft, gallai fod yn beth amlwg i awgrymu na ddylech byth ddatgelu gwybodaeth fel 
cyfeiriad eich cartref neu’ch rhifau ffôn i ddieithriaid ond mae pobl yn gwneud hyn – mae rhai hyd 
yn oed yn rhoi paseiriau a gadael i eraill gael mynediad i’w proffil a’i newid. Gofalwch fod eich 
pasair yn ddiogel drwy osgoi rhai y gallai eraill eu dyfalu (fel enw’ch ci neu’r tîm pêl-droed a 
gefnogwch) a’i gadw’n gyfrinach. Newidiwch ef yn rheolaidd. Mae’n bosibl eich bod yn defnyddio 
peth o’r wybodaeth hon fel paseiriau ar gyfer pethau eraill fel bancio ar y rhyngrwyd felly 
meddyliwch yn ofalus cyn ei roi yn eich proffil.  

 

Mae’n bosibl eich bod wedi penderfynu peidio â gadael i bobl wedl eich oed hyd nes y dowch i’w 
hadnabod. Felly, gofalwch nad yw unrhyw gyfeiriad ebost a roddwch yn datgelu’r flwyddyn y 
ganed chi fel janesmith1994@emailaddress.com. Syniad da yw cael un cyfeiriad ebost i’w 
ddefnyddio dim ond ar gyfer rhwydweithio cymdeithasol; fel hyn, hyd nes y dowch i adnabod 
rhywun, nid oes angen i chi roi unrhyw fanylion cysylltu eraill iddynt.  

 

Hefyd, os nad ydych eisiau i’r bobl rydych yn cwrdd â hwy ar-lein gael gwybod eich lleoliad go 
iawn, gofalwch beisio â rhoi gwybodaeth a fyddai’n datgelu ble rydych yn debygol o fod ar 
adegau arbennig fel eich ysgol, cyfeirid ebost yn y gwaith na hyd yn oed dweud wrth bobl eich 
bod yn gweithio yn ‘Caffi’r Gornel yn y dref ar fore Sadwrn’. Cofiwch bob amser y gall eich 
diogelwch personol all-lein gael ei effeithio gan yr hyn a ddywedwch wrth bobl ar-lein.  

 

Beth fydd defnyddwyr eraill yn ei feddwl?  
Mae’n fwy na mater o ddiogelwch personol yn unig. Dylech gofio hefyd y gallai’r hyn sy’n 
ddisylwedd neu hyd yn oed yn ddibwys i chi a’ch cyfeillion wneud niwed i’ch enw da pan fo eraill 
yn ei weld. Er enghraifft, mae storïau am sut mae lluniau a dynnwyd mewn parti ac sydd wedi eu 
rhoi ar broffil wedi achosi embaras, neu waeth, pan fo athrawon, rhieni, cyflogwyr ac awdurdodau 
gorfodi’r gyfraith wedi eu gweld. Cyn gosod unrhyw beth, gofynnwch i chi eich hun pa argraff y 
byddai rhywun arall yn ei chael o weld eich presenoldeb ar y we. Pe baech yn gwneud cais am 
swydd, a fyddech am i’r bobl sydd yn eich cyfweld fod wedi gweld popeth yn eich proffil?  

 

Pwy arall sydd ar-lein?  
Un peth deniadol ynghylch rhwydweithio cymdeithasol yw ei fod yn rhoi cyfle i chi gwrdd â phobl 
na fuasech wedi cwrdd â hwy yn y byd all-lein. Ond cofiwch nad yw cyfeillgarwch ar-lein yn 
gweithio yn yr un ffordd bob amser â chyfeillgarwch all-lein. Cyn rhannu gwybodaeth bersonol, 
mae angen i chi ystyried a fedrwch ymddiried yn rhywun gyda’ch manylion cysylltu neu eich 
syniadau preifat. Hefyd, bydd y dwsinau o bobl rydych yn cwrdd â hwy ar-lein wedi cwrdd â 
dwsinau o bobl eraill yn ogystal â chi a bydd gan y bobl hynny hefyd ffrindiau ar-lein. A fuasech 
yn fodlon i gannoedd o bobl gael gwybod popeth am eich bywyd preifat? Os na fuasech yn 



fodlon, gofalwch fod eich ffrindiau’n gwybod sut i drin y wybodaeth a rannwch gyda hwy cyn i chi 
ei rhannu.  

Mae hi yr un mor bwysig cofio y bydd gan eich ffrindiau ar-lein eu disgwyliadau eu hunain 
ynghylch preifatrwydd a’r ffordd y buasent yn hoffi i chi drin eu manylion personol. Nid yw’r ffaith 
eu bod wedi dweud rhywbeth wrthych chi’n golygu eu bod nhw eisiau i chi ei rannu gyda phobl 
rydych yn eu hadnabod ond nad ydynt hwy’n eu hadnabod. 

  

I gloi….  
Mae’r rhan fwyaf o bobl yn defnyddio a mwynhau gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn 
ddiogel ac nid nod y canllaw hwn yw dychryn neb. Os yw rhywbeth yn dechrau difetha’ch 
mwynhad – sylw dieisiau, sylwadau tramgwyddol – mae’r rhan fwyaf o wefannau yn caniatáu i chi 
roi gwybod am weithgarwch amhriodol. Gofalwch eich bod yn darllen a deall sut i wneud hyn.  

Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn ffordd dddefnyddiol o gwrdd â phobl a chadw 
mewn cysylltiad gyda ffrindiau a gallant fod yn ffordd preifatrwydd gyfeillgar o gymdeithasu – dylai 
gwefannau ganiatáu i chi reoli â phwy rydych yn cysylltu, pwy sy’n cysylltu â chi a pha 
wybodaeth, os o gwbl, a gânt amdanoch. Gofalwch eich bod yn rheoli mynediad i chi eich hun ar-
lein fel y buasech all-lein, cuddiwch unrhyw fanylion sydd yn sensitif yn eich barn chi neu 
peidiwch â’u rhoi o gwbl. Yn bwysicaf oll, dysgwch sut mae’r gwefannau rydych yn eu defnyddio’n 
gweithio a sut y medrwch eu defnyddio’n ddiogel.  

Mwy o wybodaeth  
Os ydych angen mwy o wybodaeth am hyn neu unrhyw agwedd arall ar ddiogelu data, cysylltwch â ni 
os gwelwch yn dda.  

Ffôn:   08456 30 60 60  
01625 54 57 45  

E-bost: defnyddiwch y ffurflen ymholiadau ar-lein ar ein gwefan os gwelwch yn dda  

Gwefan: www.ico.gov.uk  
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