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Cytundeb Rhannu Data Hwb  

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer: 

Penaethiaid ysgolion neu aelodau o Uwch-dîm Rheoli’r ysgol. 
 

Rhesymeg: 

 Mae’n ofynnol i benaethiaid ysgolion (neu aelod awdurdodedig o Uwch-dîm Rheoli’r 

Ysgol) adolygu a derbyn y telerau a geir ym Mhecynnau Rhannu Data Hwb i ganiatáu 

rhannu data personol staff a myfyrwyr gyda Llywodraeth Cymru drwy  Wasanaeth 

Darparu Hunaniaeth Addysg Cymru Gyfan  (AWE IdP).  

Rhaid gwneud hyn oherwydd y bydd yn orfodol, o fis Medi 2018, i bob dysgwr gael 

manylion mewngofnodi diogel er mwyn iddynt allu cwblhau’r Asesiadau Personol 

gorfodol. 

 NID oes rhaid i ysgol gael caniatâd er mwyn cytuno i’r Pecynnau Rhannu Data, 

oherwydd NID OES angen i ddysgwyr gael caniatâd i fynd at yr asesiadau personol – 

bydd eu cyfrif Hwb yn caniatáu mynediad iddynt. Er hynny, rhaid i bob pennaeth 

lofnodi Pecynnau Rhannu Data Hwb, cyn bod modd i’r ysgol gymryd rhan yn yr 

asesiadau personol. 

Dalier sylw: 

o Dim ond pan fo ysgol yn dymuno i ddysgwyr gael mynediad i’r ystod gyfan o 

adnoddau sydd ar Hwb, er enghraifft, Office 365, Just2easy, G Suite for 

Education etc., neu Wasanaethau Ychwanegol Hwb y mae angen cael 

caniatâd y dysgwyr. 

o Rheolir y caniatâd ar gyfer y Gwasanaethau Ychwanegol hyn gan yr ysgol. Ceir 

rhannu  ffurflenni caniatâd, a phan gânt eu dychwelyd, rhaid i Hyrwyddwr 

Digidol yr ysgol ddiweddaru cofnod pob dysgwr yn y Porthol Rheoli Defnyddwyr 

i ddangos bod caniatâd wedi ei roi neu ei wrthod. Dalier sylw:- yn achos cyfrifon 

dysgwyr a grëwyd cyn Mai 2018,, sy’n golygu y gallant barhau i gael at yr hyn 

sydd ar Hwb, a oedd ar gael iddynt cyn hyn, gan gynnwys Just2easy ac Office 

365. Er hynny, ni fyddant yn cael mynediad at y gwasanaethau ychwanegol 

newydd, fel G Suite for Education. Rhaid cael caniatâd er mwyn i ddysgwyr gael 

mynediad at y gwasanaethau newydd hyn.

https://hwb.gov.wales/canolfan-cymorth/canolfan-cymeradwyo/diogelu-data/caniatad
https://hwb.gov.wales/canolfan-cymorth/gwasanaethau-hwb/rheoli-defnyddwyr/
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Cytuno i Becynnau Rhannu Data Hwb 

1. Mewngofnodwch i Hwb yn https://hwb.gov.wales 

2. Cliciwch ar Canolfan Cymorth > Canolfan Cymeradwyo > Diogelu Data > 

Cytundeb Rhannu Data Hwb 

3. Cliciwch ar y ddolen o dan Derbyn Cytundeb Rhannu Data Hwb 

4. Edrychwch ar y Cytundeb Rhannu Data (o fewn y ffenestr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ar ôl edrych drosto, sgroliwch i waelod y ffenestr bori. 

6. Os ydych yn gyfrifol am nifer o ysgolion (e.e. a ffederasiwn), cliciwch yn y bocs 

perthnasol a theipiwch enwau a rhifau’r Adran Addysg a Sgiliau ar gyfer yr holl 

ysgolion yr ydych yn derbyn y Cytundeb ar eu rhan. 

https://hwb.gov.wales/
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7. I dderbyn, cliciwch yn y bocs wrth ymyl ‘Rwy’n cytuno â’r datganiadau uchod’ ac 

yna cliciwch Cyflwyno. 

8. Bydd eich cytundeb yn cael ei gofrestru yn electronig ar system Hwb.   


