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Rydym yn mynd a mynd drwy’r amser.

Awgrymiadau defnyddiol ar ddefnyddio dyfeisiau 

symudol ac apiau yn ddiogel.



Ein ffonau symudol a’n llechi yw’r ffenestr i’r byd ar-lein i’r rhan 

fwyaf ohonom. Maen nhw’n ei gwneud yn haws i ni wneud unrhyw 

beth y gallwn ei wneud ar gyfrifiadur a llawer, llawer mwy, diolch i 

gysylltedd ym mhobman a’r dewis o filoedd o apiau sydd gennym.

Fodd bynnag, yn yr un modd â chyfrifiadur, mae angen i chi osod 
eich dyfeisiau yn gywir a bod yn ofalus wrth fynd ar-lein er mwyn 
osgoi dioddef seiberdrosedd.

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer defnyddio eich 
dyfeisiau symudol 
•  Diweddarwch feddalwedd ac apiau pan 

gewch eich cymell, gan gynnwys systemau 
gweithredu. Yn aml, mae’r rhain yn cynnwys 
diweddariadau diogelwch.

•  Lawrlwythwch apiau diogelwch ar bob 
un o’ch dyfeisiau symudol, gan gynnwys 
dyfeisiau Apple.

•  Diogelwch eich dyfeisiau symudol gyda PIN 
neu gyfrinair bob amser, hyd yn oed os oes 
ganddynt ddulliau diogelu biometrig.

•  Edrychwch ar osodiadau eich dyfais yn 
rheolaidd i sicrhau bod eich preifatrwydd 
wedi’i ddiogelu.

•  Trefnwch i’ch dyfeisiau greu copïau wrth 
gefn yn awtomatig i’ch diogelu rhag colli 
ff eiliau cyfrinachol neu ff eiliau na ellir eu 
disodli neu wybodaeth arall.  

•  Dylid osgoi llecynnau Wi-Fi ar gyfer 
cyfathrebu neu drafodion cyfrinachol 
gan nad oes sicrwydd eu bod yn ddiogel. 
Defnyddiwch Rwydwaith Preifat Rhithwir, 
neu defnyddiwch eich data neu arhoswch 
hyd nes y byddwch yn dychwelyd i’ch 
Wi-Fi diogel chi.

•  Meddyliwch cyn clicio: gallai clicio ar 
atodiadau e-bost neu ddolenni mewn 
negeseuon e-bost a phostiadau ar y 
cyfryngau cymdeithasol heintio’ch dyfeisiau 
gyda mathau amrywiol o faleiswedd, gan 
gynnwys meddalwedd wystlo ac ysbïwedd. 

•  Gallai rhoi mynediad o bell i alwr i’ch 
dyfeisiau arwain at faleiswedd neu dwyll. 
Dim ond i unigolyn cymorth awdurdodedig 
y gwnaethoch chi gysylltu ag ef oherwydd 
problem y dylech roi hawl mynediad.

•  Cadwch ddyfeisiau symudol yn ddiogel 
yn y cartref a’r swyddfa. Fel rheol, mae’r 
wybodaeth arnynt yn werth llawer mwy i’r 
troseddwr na phetai’n gwerthu’r ddyfais ei 
hun.

•  Peidiwch byth â gadael eich dyfeisiau 
symudol heb oruchwyliaeth. Mae hyn yn 
cynnwys mewn caffi  , yn y gampfa neu yn 
eich cerbyd. 

•  Diogelwch eich dyfais pan fyddwch allan 
mewn ardaloedd prysur. Mae ff onau symudol 
yn dargedau deniadol i bigwyr pocedi neu 
ladron sy’n gyrru neu’n beicio heibio.

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer defnyddio 
apiau
•  Osgowch lawrlwytho apiau ff ug trwy 

ddefnyddio dim ond y storfa swyddogol 
ar gyfer system weithredu eich dyfais. Hyd 
yn oed wedyn, darllenwch yr adolygiadau 
a dewiswch yn ofalus gan fod ambell i 
ap twyllodrus yn llwyddo i gyrraedd y 
storfeydd apiau.

•  Darllenwch y telerau ac amodau wrth 
lawrlwytho apiau er mwyn deall agweddau 
fel rhannu data a thaliadau yn yr ap. 

•  Ystyriwch pa ganiatâd i’w roi i apiau gael 
hawl mynediad i’ch lleoliad, ff otograff au, 
camera, cysylltiadau neu swyddogaethau 
neu ddata eraill.

•  Gwiriwch osodiadau’r apiau i benderfynu a 
gaiff  diweddariadau a data o ddydd i ddydd 
eu lawrlwytho yn awtomatig. Os felly, gallai 
fod yn haws i’ch data gael eu rhyng-gipio, a 
gall hyn ddefnyddio eich lwfans data.

•  Edrychwch ar ddosbarthiadau isafswm 
oedran yr apiau, a all amrywio o un storfa i’r 
llall. Mae hyn yn bwysig i apiau y gall plant 
gael hawl mynediad iddynt.

•  Allgofnodwch o apiau – yn enwedig y rhai 
ar gyfer bancio, siopa neu gwneud taliadau 
ar ôl i chi orff en eu defnyddio. Mae hyn yn 
berthnasol hefyd ar gyfer apiau seiliedig ar 
leoliadau pan fyddwch am ddiogelu eich 
lleoliad.

•  Lawrlwythwch ddiweddariadau i apiau bob 
amser pan gewch eich atgoff a i wneud 
hynny. Yn ogystal â darparu nodweddion 
newydd a swyddogaeth well, mae 
diweddariadau’n cynnwys atgyweiriadau 
diogelwch fel rheol. 

•  Byddwch yn ymwybodol o’r data y mae 
apiau’n eu defnyddio pan fyddwch 
allan ar hyd y lle, gan gynnwys ffi  oedd 
trawsrwydweithio dramor. A chofi wch fod 
rhai apiau’n galluogi pryniannau yn yr ap, a 
all fod yn ddeniadol iawn i’w defnyddio – 
yn enwedig i blant – ond am bris.

•  Dilëwch apiau nad ydych wedi’u defnyddio 
ers tro, ar wahân i apiau diogelwch. Os 
byddwch yn cael gwared ar eich dyfais drwy 
unrhyw gyfrwng, cofi wch ddileu’r data ac 
apiau i gyd, gan ailosod i osodiadau ff atri yn 
ddelfrydol. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn www.getsafeonline.org#mobilesandapps

Mae risg yn perthyn i faint a chyfleustod eich 
dyfeisiau symudol hefyd. Byddai’n boendod 
petaen nhw’n cael eu colli neu eu dwyn, ond 
petai rhywun yn cael mynediad i’ch gwybodaeth 
ariannol neu wybodaeth gyfrinachol arall trwy 
eich dyfeisiau neu’r apiau arnynt, gallech ddioddef 
twyll neu achos o ddwyn hunaniaeth ... neu’r ddau.
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Get Safe Online

Get Safe Online yw’r ffynhonnell fwyaf blaenllaw 
o wybodaeth a chyngor ar ddiogelwch ar-lein 
yn y DU, i’r cyhoedd a busnesau bach. Mae’n 
bartneriaeth nid er elw rhwng y sector 
cyhoeddus a’r sector preifat sydd wedi’i 
chefnogi gan nifer o adrannau’r llywodraeth, 
asiantaethau gorfodi’r gyfraith a sefydliadau 
blaenllaw ym maes diogelwch y rhyngrwyd, 
bancio a manwerthu. 

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor 
diduedd arbenigol sy’n hawdd ei ddilyn 
ar ddiogelu eich hun, eich teulu, 
eich arian, eich dyfeisiau a’ch gweithlu, 
ewch i www.getsafeonline.org

Os byddwch yn credu bod sgamiwr wedi eich 
twyllo, rhowch wybod i Action Fraud, sef 
canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi 
gwybod am dwyll a seiberdroseddu, drwy 
ffonio 0300 123 20 40 neu drwy fynd i’r wefan 
www.actionfraud.police.uk/welsh

Yn yr Alban, ffoniwch 101.
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