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Pennawdau lluniau
Y testun i fynd gyda’ch delweddau

Alt-text
Disgrifiad o’r delweddau. Bydd hyn yn cael ei ychwanegu fel alt-text er mwyn gwneud y cynnwys yn 
hygyrch i bawb. Am ragor o wybodaeth am sut i ysgrifennu alt-text/disgrifiadau delweddau, edrychwch 
ar yr arddull tŷ.

Pryd hoffech chi i ni bostio eich cynnwys?

Os ydych chi am fanteisio ar y cyfle i hyrwyddo eich cyfrif Instagram personol, ychwanegwch eich enw 
defnyddiwr yma. Cofiwch bod ein cyfrif Instagram yn gyhoeddus, a dim ond os ydych chi’n defnyddio 
eich cyfrif at ddibenion proffesiynol a hyrwyddo yn unig y dylech chi dagio eich hun.

Mae cyfrif Instagram Bloedd AC yn gyfrwng i rannu gwaith, digwyddiadau a chyfleon. Os oes 
gennych chi waith neu stori i’w rhannu, neu ddigwyddiad i bobl ifanc i’w hyrwyddo, cwblhewch y 
ffurflen hon i drefnu meddiannu’r cyfrif.

Yn ddelfrydol, dylech gyflwyno eich cynnwys o leiaf bythefnos cyn y dyddiad meddiannu, ond gorau 
po cyntaf!

Mae polisïau a chanllawiau Instagram ar gael i’w lawrlwytho ar ein gwefan: Cymryd Rhan

Oes gennych chi hawl i rannu’r cynwys rydych chi am ei rannu?

Iaith y cynnwys

Oes

Cymraeg

Na

Saesneg Dwyieithog

Sylwadau neu gwestiynau ychwanegol

https://amgueddfa.cymru/cymrydrhan/pobl-ifanc/cymryd-rhan/
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Cyfeiriad a chod-post:

Oed ar dy ben-blwydd diwethaf:

Rhif ffôn cartref:

Gwefan / sianel YouTube / proffil ar-lein cyhoeddus:

Enw llawn: Dyddiad:

Cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn symudol:

Cyflwynwyd gan

Yma yn Amgueddfa Cymru rydyn ni’n cymryd dy breifatrwydd o ddifrif. Byddwn yn defnyddio dy 
wybodaeth bersonol er mwyn cysylltu parthed dy gynnig yn unig.

Bydd unrhyw ddata sy’n cael ei storio parthed y dull recriwtio ac unrhyw ddata cyfle cyfartal yn ddienw.

Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd llawn ar ein gwefan neu fel arall gellir ffonio (029) 2057 3002 i gael copi 
wedi’i argraffu.

Byddwn yn cysylltu i gadarnhau cyn postio eich cynnwys. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, 
cysylltwch â bloedd.ac@amgueddfacymru.ac.uk
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