Polisi Cwcis
Mae Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru (Y Sw Fynydd Gymreig) yn defnyddio cwcis drwy ei
Gwefan. Mae’n ymroddedig i ddiogelu eich preifatrwydd.
Nid yw’r Sw Fynydd Gymreig yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy
gennych chi.
Rydym yn eu defnyddio am nifer o resymau:
-

I wella eich rhyngweithiadau.
I roi data personol inni nad yw’n adnabyddadwy.
Gwella ymarferoldeb y safle.

Yn y tabl isod ceir rhestr o’r cwcis yr ydym yn eu defnyddio.
Enw
Google Analytics Tracking
_ga
_gat

_gid
Google Map API/Tracking
1P_JAR

APISID

CONSENT

HSID
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Manylion

Dod i ben

Defnyddir i ganfod defnyddwyr
Defnyddir i arafu cyfradd
ceisiadau. Os defnyddir Google
Analytics drwy Google Tag
Manager bydd y cwci hwn yn
cael ei enwi yn
_dc_gtm_<property-id>.
Defnyddir i ganfod defnyddwyr

2 flynedd
1 munud

Cwci hysbysebu Google a
ddefnyddir i dracio
defnyddwyr ac i ddibenion
targedu hysbysebion
Mae’n storio eich opsiynau er
enghraifft pa lefel ‘zoom’
ydych yn ei ffafrio.
Defnyddir i storio hoff
nodweddion defnyddwyr o ran
caniatâd cwcis
Mae’r rhain yn cynnwys
cofnodion wedi’u llofnodi’n
ddigidol a rhai wedi eu
hamgryptio o gyfrif adnabod
defnyddiwr Google a’r amser
mewngofnodi diweddaraf.

30 diwrnod

24 awr

2 flynedd

20 mlynedd

2 flynedd

NID

SAPISID

SID

SIDDCC

SSID

Tudalennau Anifeiliaid Unigol
01AI

PYPF

Datgelu Iaith
_icl current language
Polisi Naidlen Cwcis
cc cookie accept

Mae’r cwci NID yn cynnwys
rhif adnabod unigryw a
ddefnyddir gan Google i gofio
eich ffefrynnau a gwybodaeth
arall, megis eich dewis iaith
Caniatáu i Google gasglu
gwybodaeth y defnyddiwr ar
gyfer fideos sy’n cael eu lletya
gan YouTube.
Mae’r rhain yn cynnwys
cofnodion wedi’u llofnodi’n
ddigidol a rhai wedi eu
hamgryptio o gyfrif adnabod
defnyddiwr Google a’r amser
mewngofnodi diweddaraf.
Cwci diogelwch i ddiogelu data
defnyddwyr rhag mynediad
diawdurdod
Mae’n storio eich opsiynau er
enghraifft pa lefel ‘zoom’
ydych yn ei ffafrio.

6 mis

2 flynedd

2 flynedd

3 mis

2 flynedd

Mae’r cwci hwn yn cael ei osod 30 diwrnod
gan barth abmr.net i alluogi
ffrydio data fel fideos
Mae PayPal yn defnyddio’r
30 diwrnod
cwci hwn i adnabod ei
gwsmeriaid ac i fyrhau’r amser
mewngofnodi os bydd y
defnyddiwr angen
mewngofnodi i’w gyfrif PayPal
drwy wirio ei e-bost ar gronfa
ddata PayPal.
Cofio beth yw dewis iaith y
defnyddiwr.

24 awr

Cofio pan yw’r defnyddiwr
wedi derbyn y defnydd o gwcis
drwy’r naidlen gwcis

30 diwrnod

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am gwcis ewch i www.aboutcookies.org Mae’r safle hwn yn rhoi
dulliau ichi o analluogi cwcis os dymunwch wneud hynny. Os nad ydych yn rhwystro cwcis yna gallai
hyn effeithio ar ymarferoldeb y wefan.

Page 2 of 3

Fersiwn
Awdur
Cymeradwywyd gan
Dyddiad Cymeradwyo
Lleoliad Cadw
Dyddiad adolygiad nesaf
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2018
Swyddog Data
Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Gweinyddu
Gorffennaf 2018
Swyddfa Weinyddu’r Sw
Gorffennaf 2020

