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Mynd ar-lein pan fyddwch 
ar grwydr

Sut i amddiffyn eich hun, eich gwybodaeth a’ch dyfeisiau 

pan fyddwch oddi cartref neu ddim yn y swyddfa.



•  Peidiwch byth â defnyddio llecynnau 
Wi-Fi wrth wneud unrhyw beth preifat 
neu sensitif: gallent fod yn anniogel neu 
gall rhywun fod wedi sefydlu llecyn ffug 
er mwyn rhyng-gipio’r hyn rydych yn ei 
wneud. Yn hytrach, defnyddiwch eich data 
neu lwybrydd symudol diogel (dongle), 
neu arhoswch tan y gallwch gysylltu â 
Wi-Fi diogel. Os byddwch yn defnyddio 
VPN (rhwydwaith preifat rhithwir), cofi wch 
y gall y darparwr gael mynediad at eich 
cyfathrebiadau.

•  Defnyddiwch Bluetooth ac apiau rhannu 
ffeiliau symudol gyda gofal. Sicrhewch 
eu bod wedi’u diffodd os nad ydych yn 
eu defnyddio. Os ydych chi’n defnyddio 
Bluetooth, sicrhewch nad yw eich dyfeisiau 
yn ‘ddarganfyddadwy’. Peidiwch â pharu 
â dyfeisiau mewn mannau cyhoeddus 
rhag ofn bod rhywun yn eich sganio wrth 
i chi greu’r cysylltiad. Cyfyngwch fynediad 
i ddyfeisiau hysbys, rydych wedi paru â 
nhw yn fl aenorol. Peidiwch byth â derbyn 
ffeiliau sy’n cael eu trosglwyddo i chi drwy 
Bluetooth o ffynonellau anhysbys neu 
amheus.

•  Peidiwch byth â gadael eich dyfais heb ei 
goruchwylio, nac o fewn golwg ar sedd 
neu fwrdd pan nad ydych yn ei defnyddio 

yn y gampfa, mewn cerbyd neu ar 
drafnidiaeth gyhoeddus.

•  Byddwch yn wyliadwrus o bwy sydd o’ch 
amgylch rhag ofn eu bod yn gwylio’r 
hyn rydych yn ei wneud ar-lein.Ystyriwch 
ddefnyddio hidlydd preifatrwydd sy’n 
cuddio eich sgrin oddi wrth bobl sy’n 
eistedd wrth eich ochr. 

•  Peidiwch â gadael i neb dynnu eich sylw 
rhag ofn ei fod yn ceisio dwyn eich dyfais. 

•  Ceisiwch beidio â defnyddio eich dyfais 
wrth gerdded na’i chario mewn modd 
amlwg. Mae risg y gallai rhywun ei dwyn 
ac y gallai eich diogelwch personol gael 
ei beryglu.

•  Cofi wch fod nifer o apiau yn cysylltu â’r 
rhyngrwyd yn y cefndir, felly dylech wirio 
eich gosodiadau er mwyn bod yn sicr pa 
wybodaeth sy’n cael ei rhannu.

•  Ystyriwch ddiffodd yr adnodd geoleoliad 
ar eich dyfeisiau a’ch apiau (gan 
gynnwys apiau cyfryngau cymdeithasol 
a ffi trwydd a’ch camera). Sicrhewch 
na chaiff cyfeiriad eich cartref na’ch 
gweithle ei ddatgelu pe bai eich dyfais 
yn cael ei dwyn neu os caiff ei diogelwch 
ei beryglu.

Wrth i’r tywydd wella ac wrth i’r rhan fwyaf o gyfyngiadau COVID-19 gael 
eu codi, mae llawer ohonom yn mynd ar grwydr yn amlach gyda’n dyfeisiau 
cysylltiedig, boed hynny yn ein bywydau personol neu ar gyfer gwaith. Wedi’r 
cyfan, mae’n hynod braf gallu mwynhau paned o goffi  mewn caffi  wrth weithio 
ar daenlen neu ddal i fyny dros alwad fi deo o’r parc.

Fodd bynnag, wrth fynd ar-lein pan fyddwch chi oddi cartref neu ddim yn y gwaith, 
mae’n hanfodol eich bod yn dilyn arferion diogel a chyfrifol gan fod yn ymwybodol 
o’ch lleoliad a’ch amgylchedd bob amser. Heb gofi o hynny, gall defnyddio ein dyfeisiau i 
ffwrdd o’r amgylcheddau cymharol ddiogel hynny beri rhai risgiau:  

•  Eich gweithgarwch ar-lein neu apiau 
agored yn cael eu rhyng-gipio drwy 
lecyn Wi-Fi anniogel neu ffug. 

•  Eraill yn cael mynediad i’ch dyfais drwy 
Bluetooth i edrych ar eich rhestr gyswllt 
neu i reoli eich dyfais.

•  Eraill yn trosglwyddo ffeiliau diangen, 
neu rai a all fod yn beryglus neu’n 
niweidiol ar eich dyfais drwy nodweddion 
fel AirDrop, Nearby Share neu apiau 
trosglwyddo ffeiliau trydydd parti.

•  Eich dyfais yn cael ei cholli neu’i dwyn – 

wrth ei gadael heb unrhyw oruchwyliaeth 
neu ei defnyddio neu’i chario.  

•  ‘Ysbïo Ysgwydd’ – pan fydd eraill y tu ôl 
i chi neu wrth eich ochr yn edrych ar eich 
sgrin.

•  Eich sgrin yn cael ei gweld a/neu ei 
recordio drwy wyliadwriaeth fi deo amlwg 
neu gudd.

•  Eraill yn clustfeinio ar eich galwadau 
fi deo a’ch cyfarfodydd, naill ai’n gorfforol 
neu drwy ryng-gipiad ar-lein drwy 
ddefnyddio’ch cyfrinair.

Un o’r prif risgiau sy’n gysylltiedig â defnyddio dyfais mewn man cyhoeddus yw na 
fydd y Wi-Fi wedi’i ddiogelu o bosibl, gan ei gwneud yn bosib i unrhyw beth rydych 
yn ei wneud ar-lein gael ei ryng-gipio’n anawdurdodedig gan seiberdroseddwyr. 
Mae’r un peth yn wir os oes llecyn Wi-Fi ffug wedi’i sefydlu i efelychu rhwydwaith 
y safl e. Dim ond caniatáu mynediad y mae mewnbynnu cyfrinair neu god 
gan y safl e, nid yw’n gwarantu diogelwch.

Ein prif gynghorion i’ch diogelu ar-lein 
pan fyddwch ar grwydr.

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