
 
SESIYNAU BENEDETTI CYMRU  
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Enw Cyntaf y Cyfranogwr  

Cyfenw’r Cyfranogwr  

Enw Rhiant/Gwarcheidwad  

E-bost Cyswllt  

 

Offeryn 
 

Feiolin  

Fiola   

Soddgrwth  

Bas Dwbl   

 
 

Lefel Gallu 
 

Dechreuwr (Gradd 1-3)  

Canolraddol (Gradd 4-6)  

Uwch (Gradd 7+)   

 
 

Lleoliad Presennol: Tref/Dinas:   

Gwlad Bresennol: Cymru  

Awdurdod Lleol:   

 
 
 
 
 

Yn lle ydych chi’n cael gwersi?  
 

Yn breifat  

Gwasanaeth Cerddoriaeth   

CBCDC Iau  

Arall  

 
 



Lleoliad fel Myfyriwr - rhowch enw eich ysgol / 
coleg 

 

A ydych chi wedi mynychu Sesiynau Benedetti yn 
y gorffennol?  

 

 
 

Rwy’n deall y cynhelir y sesiynau yn Saesneg 
   Rwy’n cytuno  

 

I dalu’r ffi gweinyddu, ewch i: 
www.benedettifoundation.org/support a dewiswch 
PayPal Donate  

 

Rydw i wedi darllen ac rwy’n cytuno i delerau 
Polisi Ar-lein Sefydliad Benedetti y gellir ei weld 
yn www.benedettifoundation.org 

 

Rydw i wedi darllen ac rwy’n cytuno i Bolisi 
Diogelu Data a Hysbysiad Preifatrwydd Sefydliad 
Benedetti y gellir eu gweld yn 
www.benedettifoundation.org 

 

Rwy’n rhoi caniatâd i Nicola Benedetti a Sefydliad 
Benedetti ddefnyddio unrhyw fideo, ffotograffau 
neu recordiadau yr wyf yn dewis eu cyflwyno yn 
ystod y prosiect hwn. O dan reoliadau diogelu 
data mae gennych yr hawl i dynnu’r caniatâd i 
ddefnyddio fideo/sain sy’n cynnwys eich plentyn 
yn ôl ar unrhyw adeg. A fyddech cystal â bod yn 
ymwybodol fodd bynnag nad yw’n ymarferol 
bosibl i dynnu rhan o sain/fideo o gasgliad 
unwaith ei fod wedi’i gynhyrchu a’i ddosbarthu. 
Oherwydd hyn, ystyriwch yn ofalus a ydych yn 
fodlon rhoi’r caniatâd hwn cyn eich bod yn ticio 
‘ydw’ 

 

 
 
 
 
 
 
COD YMDDYGIAD AR-LEIN 
 

Mae Sefydliad Benedetti yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r ffurflen gael ei llenwi er 
mwyn i blant a phobl ifanc gyrchu sesiynau adrannol ar-lein. Os na fyddwch yn 
llenwi’r ffurflen hon, ni fyddwch yn cael eich cofrestru ar gyfer sesiynau Zoom byw.  

 

Plant/Pobl Ifanc: darllenwch y cytundeb hwn yn ofalus a sgwrsiwch amdano 
gyda’ch rhiant/gofalwr 

 

Rhiant/Gofalwr: darllenwch y cytundeb canlynol gyda’ch plentyn a gwnewch yn 
siŵr ei fod ef neu hi yn ei ddeall. Yna arwyddwch ef a’i gyflwyno gyda’r ffurflen 
gais hon. 

 

Rhowch enw llawn y rhiant/gofalwr sy’n llenwi’r ffurflen hon  

 

http://www.benedettifoundation.org/support
http://www.benedettifoundation.org/support
http://www.benedettifoundation.org/


 

1) Fi fydd yn gyfrifol am fy ymddygiad pan fyddaf yn defnyddio Zoom neu 
wefannau cyfryngau cymdeithasol eraill. Mae hyn yn cynnwys yr iaith 
rwy’n ei defnyddio pan fyddaf yn siarad a hefyd fy ymddygiad ar gamera. 

 

1) Byddaf yn dangos parch tuag at gyfranogwyr eraill bob amser. Os byddaf 
yn profi achos o frawychu neu fwlio wedi’i gyfeirio ataf i neu rywun arall, 
byddaf yn adrodd am hynny wrth staff Sefydliad Benedetti. 

 

2) Ni fyddaf yn anfon unrhyw ddeunydd a allai gael ei ystyried yn fwlio, 
tramgwyddus neu anghyfreithlon at unrhyw un. 

 

3) Cyn ymuno â sgwrs fideo neu rihyrsal adrannol, byddaf yn gwneud yn 
siŵr fy mod mewn gofod sydd â chefndir clir ac fy mod wedi gwisgo’n 
briodol. Yn ddelfrydol dylai eich cefndir fod yn wal blaen. 

 

4) Ni fyddaf yn uwchlwytho, lawrlwytho na phori’n fwriadol ddeunydd a allai 
gael ei ystyried yn dramgwyddus neu’n anghyfreithlon. Byddaf yn adrodd 
am hyn wrth Sefydliad Benedetti os byddaf yn dod ar draws deunydd o’r 
fath yn ddamweiniol. 

 

5) Ni fyddaf yn rhannu gwybodaeth bersonol neu wybodaeth unrhyw un 
arall sy’n bresennol yn y sesiynau byw ar-lein. Mae hyn yn cynnwys enw 
llawn, rhif ffôn, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, ac unrhyw wybodaeth gyswllt 
arall. 

 

6) Ni fyddaf yn rhannu unrhyw gyfrineiriau neu ddolenni i’r sesiynau byw 
gydag unrhyw un. 

 

7) Yr wyf yn deall bod y cod ymddygiad hwn yn bodoli i’m cadw i ac eraill 
sy’n rhan o’r sesiynau/sgyrsiau byw yn ddiogel. Os byddaf yn dewis 
peidio â’i ddilyn, rwy’n gwybod y gallaf gael fy nhaflu allan o’r sesiwn a 
gwersi byw eraill. 

 

8) Rhiant/Gofalwr – rydym wedi trafod y cod ymddygiad ar-lein hwn ac mae 
fy mhlentyn yn cytuno i’r rheolau a nodir. Teipiwch eich ENW LLAWN i 
arwyddo. 

 

9) PERSON IFANC – rydw i wedi trafod y cod ymddygiad hwn ynglŷn â 
diogelwch ar-lein gyda fy rhiant/gofalwr. Teipiwch eich enw isod i 
arwyddo’r ffurflen hon. DYMA ENW LLAWN EICH PLENTYN. 

 

 

 


