
Enw’r Sefydliad:

Yn unol â’n polisi amddiffyn plant, ni fyddwn yn caniatáu tynnu lluniau, fideos na 
delweddau eraill o bobl ifanc heb ganiatâd y plentyn neu’r rhiant os yw’r plentyn dan 16 
oed.

Bydd                   Enw’r Sefydliad                   yn cymryd pob cam i sicrhau bod y delweddau 
hyn yn cael eu defnyddio at y dibenion y bwriedir iddynt yn unig. Os byddwch yn dod yn 
ymwybodol bod y delweddau hyn yn cael eu defnyddio’n amhriodol dylech roi gwybod i                                    
        enw’r sefydliad              ar unwaith.

I’w lenwi gan riant:

Rwy’n rhoi caniatâd i lun fy mhlentyn gael ei ddefnyddio o fewn y clwb at ddibenion arddangos

Rwy’n rhoi caniatâd i lun fy mhlentyn gael ei ddefnyddio o fewn cyhoeddiadau printiedig eraill

•Rwy’n rhoi caniatâd i lun fy mhlentyn gael ei ddefnyddio ar wefan y clwb

Rwy’n rhoi caniatâd i’m plentyn gael ei ffilmio i’w ddefnyddio ar wefan y clwb

Rwy’n rhoi caniatâd i lun fy mhlentyn gael ei ddefnyddio ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol y clwb

Rwy’n rhoi caniatâd i’m plentyn gael ei ffilmio ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol y clwb

Gallaf gadarnhau fy mod wedi darllen, neu wedi cael gwybod sut bydd y lluniau neu’r fideos hyn yn cael 
eu storio o fewn y sefydliad

FFURFLEN CANIATÂD I DYNNU LLUNIAU

Llofnod:

Llofnod:

Os yw’r plentyn o dan 16 oed, rhaid cael caniatâd rhieni. Os yw dros 16 oed, mae’n dal yn 
arfer da rhoi gwybod i rieni y gellir defnyddio lluniau/fideos o’u plentyn os yw’r plentyn 
wedi rhoi caniatâd.

Enw:

Enw:

Dyddiad:

Dyddiad:

Gwybodaeth cydsynio
I’w lenwi gan y plentyn:

Rwy’n rhoi caniatâd i’m llun gael ei ddefnyddio o fewn y clwb at ddibenion arddangos

Rwy’n rhoi caniatâd i’m llun gael ei ddefnyddio o fewn cyhoeddiadau printiedig eraill

Rwy’n rhoi caniatâd i’m llun gael ei ddefnyddio ar wefan y clwb

Rwy’n rhoi caniatâd i fideos ohonof gael eu defnyddio ar wefan y clwb

Rwy’n rhoi caniatâd i’m llun gael ei ddefnyddio ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol y clwb

Rwy’n rhoi caniatâd i fideos ohonof gael eu defnyddio ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol y clwb


