
Cystadleuaeth ffotograffau Instagram misol #BywydMyfyriwrYDDS.   

Telerau ac Amodau 

• Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i fyfyrwyr YDDS 
• Ni fydd gweithwyr y Brifysgol, eu teuluoedd, neu unrhyw un arall sy’n gysylltiedig  mewn 

unrhyw ffordd â chreu/gweithredu’r wobr yn cael cymryd rhan yn y gystadleuaeth. 
• Nid oes ffi mynediad ac nid oes rhaid prynu dim i gymryd rhan yn y gystadleuaeth. 
• Bob mis, bydd y gystadleuaeth yn cychwyn am 8yb ar ddiwrnod 1af  pob mis calendr, ac 

eithrio mis Ebrill sy’n cychwyn am 9yb ar 17eg Ebrill 2018. Dylid cyflwyno’r ceisiadau erbyn 
11.59yp ar ddiwrnod olaf pob mis calendr, bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal nes 30ain 

Medi 2018.  
• Nid yw’r Brifysgol yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw geisiadau nad ydynt yn gyflawn, neu 

sy’n anghymwys, yn llygredig neu nad ydynt yn cael eu cyflwyno erbyn y dyddiad cau 
perthnasol am unrhyw reswm. Nid yw prawf eich bod wedi ei anfon yn brawf ein bod wedi’i 
dderbyn. Nid yw cyflwyniadau drwy asiantaethau neu drydydd partïon yn ddilys. 

• I gymryd rhan, rhaid i ymgeiswyr  bostio llun gyda chapsiwn sy’n cynnwys yr hashnod 
#UWTSDStudentLife neu #BywydMyfyriwrYDDS 

• Bydd 1 enillydd yn cael ei ddewis ar hap ar ôl pob dyddiad cau misol a byddwn yn cysylltu â 
nhw yn breifat trwy Instagram i drefnu anfon eu gwobr o fewn 21 diwrnod gwaith. 

• Bydd enillwyr hefyd yn cael eu cyhoeddi ar sianelau cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol. 
• Y wobr a roddir i’r enillydd bob mis yw taleb £50 Amazon 
• Mae penderfyniad y Brifysgol yn derfynol. Ni fydd yn cychwyn trafodaeth am y 

penderfyniad. 
• Nid yw gwobrau’n drosglwyddadwy ac ni fydd gwobrau arian parod amgen yn cael eu 

cynnig. 
• Mae’r enillydd yn cytuno i’w henw a’u delwedd gael eu defnyddio mewn unrhyw ddeunydd 

cyhoeddusrwydd a gyfyd o ganlyniad i’r gystadleuaeth. Dim ond yn unol â deddfwriaeth 
diogelu data cyfredol y DU y bydd unrhyw ddata personol sy’n gysylltiedig â’r enillydd ac 
unrhyw un arall sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn cael ei ddefnyddio ac ni fydd yn cael 
ei ddatgelu i drydydd parti. 

• Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth mae’r cystadleuwyr yn cadarnhau mai nhw sy’n 
berchen llawn ar y gwaith ac, os yw’r cyfryw geisiadau’n defnyddio unrhyw ddeunydd 
trydydd parti, mae’r deunydd hwnnw wedi’i glirio’n llawn oni bai nad ydyw mwyach yn cael 
ei ddiogelu gan hawlfraint neu hawliau eiddo deallusol eraill. 

• Drwy gyflwyno llun, mae pob ymgeisydd yn rhoi hawl barhaol, heb freindal na chyfyngiadau 
i'r Brifysgol i olygu, cyhoeddi, cyfieithu, addasu, darparu a dosbarthu’r cais ar draws y byd 
mewn unrhyw gyfrwng sydd ar gael nawr neu a ddyfeisir yn y dyfodol. 

• Hefyd, mae pob ymgeisydd yn cadarnhau bod unrhyw unigolyn sydd i’w weld mewn cais 
wedi rhoi eu caniatâd i’w llun gael ei gynnwys yn y cais ac i’r cais gael ei ddefnyddio gyda’u 
llun ynddo gan yr ymgeisydd a’r Brifysgol. 

• Nid yw’r gystadleuaeth hon, mewn unrhyw ffordd, wedi’i noddi, ei chefnogi na’i gweinyddu 
gan, nac yn gysylltiedig ag Instagram, Facebook, Twitter nac unrhyw rwydwaith 
cymdeithasol arall. Rydych yn rhoi eich cyflwyniad i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac 
nid i unrhyw barti arall. 

• Caiff y telerau ac amodau hyn eu llywodraethu’n unol â chyfreithiau Lloegr a Chymru. 
Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, mae pob ymgeisydd yn cytuno i fod ynghlwm wrth 
y telerau ac amodau hyn. 


