
 
 

TELERAU AC AMODAU DEFNYDDIO CYFRIFIADURON SY'N CYNNIG 
MYNEDIAD I’R CYHOEDD YN LLYFRGELLOEDD TORFAEN 

 
1. Yr wyf yn derbyn cyfrifoldeb am yr holl weithgareddau sy'n digwydd yn ystod fy 

sesiwn ar y cyfrifiadur a byddaf yn defnyddio manylion y cerdyn llyfrgell sydd 
wedi'i gofrestru yn fy enw i gael mynediad i'r cyfrifiaduron. 

 
2. Byddaf yn parchu pobl eraill sy'n defnyddio cyfrifiaduron a pheidio ag achosi 

sŵn neu dramgwydd. 
 
3. Ni fyddaf yn defnyddio'r cyfrifiaduron i wylio darllediadau teledu byw (am nad 

oes gan lyfrgelloedd drwydded). Caniateir mynediad at wasanaethau teledu 
'Catch-up'. 

 
4. Ni fyddaf yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau anghyfreithlon, gan 

gynnwys gamblo (am nad oes gan lyfrgelloedd drwydded). 
 
5. Ni fyddaf yn torri hawlfraint neu feddalwedd cytundebau trwyddedu. 
 
6. Ni fyddaf yn ymyrryd â chaledwedd cyfrifiadurol, neu geisio gosod neu lawr 

lwytho meddalwedd niweidiol neu faleisus. Ni fyddaf yn ceisio cael mynediad 
heb awdurdod i yriant caled cyfrifiadur mewn llyfrgell. 

 
7. Ni cheisiaf gael mynediad i ddeunydd anweddus, sarhaus, hiliol neu ymosodol, 

na'i lawr lwytho. Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn gwneud defnydd o feddalwedd i 
hidlo cynnwys oddi ar y Rhyngrwyd, er y gall hyn ar brydiau ddileu deunydd 
sydd yn gwbl dderbyniol. Bydd Llyfrgelloedd Torfaen ystyried rhyddhau 
safleoedd o'r fath ar gais. 

 
8. Ni ellir dal Llyfrgelloedd Torfaen yn gyfrifol am gynnwys neu ansawdd y 

wybodaeth a geir ar y Rhyngrwyd.   
 
9. Fel arfer mae trafodion ar-lein yn cael eu cynnal yn ddiogel dros gysylltiadau 

diogel. Fodd bynnag, nid yw Llyfrgelloedd Torfaen yn gyfrifol am unrhyw 
golledion sy'n deillio o anfon deunydd cyfrinachol dros y Rhyngrwyd. 

 
10. Cyfrifoldeb y defnyddiwr yw diogelu data personol. 
 
11. Caniateir staff y Llyfrgell i derfynu unrhyw sesiwn sy'n mynd yn groes i unrhyw 

ran o'r polisi hwn. 
 
12. Gall mynd yn groes i unrhyw un o'r Telerau ac Amodau hyn arwain at wrthod 

hawliau i wasanaethau llyfrgell. 


