
Cryfach Gyda'n Gilydd Pen-y-bont ar Ogwr - Caniatâd Cyfryngau

Llenwch y canlynol er mwyn i ni allu cadw mewn cysylltiad â chi am y prosiect hwn. Byddwn ond
yn defnyddio'r wybodaeth ar y ffurflen hon ar gyfer y prosiect hwn a dim byd arall.

Bydd y wybodaeth yn aros gydag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a Chyngor Bwrdeistref
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod y prosiect hwn yn unig.

Cyfeiriad e-bost*
Cyfeiriad e-bost dilys

CANIATÂD RHYDDHAU CYFRYNGAU

LLENWCH Y FFURFLEN HON CYN I UNRHYW FFOTOGRAFFIAETH, RECORDIAD SAIN
NEU FFILMIO DDIGWYDD.

Diolch am gytuno i gael eich cynnwys yn ein delweddau, sain, a/neu ffilm a/neu am ddarparu
proffil ysgrifenedig/astudiaeth achos/dyfyniad ar gyfer Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen.
Rydym yn bwriadu defnyddio'r ddelwedd/sain/ffilm/testun yn ein deunydd proffesiynol a hyrwyddo
a allai ymddangos yn lleol, yn genedlaethol, ac yn fyd-eang.

Drwy lofnodi'r caniatâd hwn rydych yn cytuno i:

* Awen ac unrhyw brosesydd trydydd parti (yn gweithio ar ran Awen) i ddefnyddio'r delweddau a'r
sain sy'n deillio o'r ffotograffiaeth/ffilmio yn ystod fy mhresenoldeb mewn digwyddiadau Awen.
* Rwy'n deall y bydd delweddau, sain ac ysgrifen creadigol yn cael eu defnyddio heb unrhyw
gyfeiriad penodol at unrhyw fanylion personol eraill oni bai bod caniatâd penodol wedi'i roi at
ddibenion penodol e.e Astudiaethau Achos
* Gellir defnyddio ffotograffau, ffilm, sain ac ysgrifen creadigol wedi’i argraffu ac yn electronig a
dim ond at y dibenion a nodir.
* Gallai fod angen i Awen neu asiantau a awdurdodir gan Awen olygu at ddibenion ansawdd neu
dechnegol
* Bydd delwedd(au), ffilm, ysgrifennu creadigol a sain yn cael eu storio'n ddiogel ar ffurf ffeil
briodol ar weinyddion sy'n perthyn i Awen a/neu ei hasiantau awdurdodedig.
* Rwy'n derbyn y bydd Awen yn cadw'r delweddau, ffilm, sain ac ysgrifennu creadigol ac yn eu
defnyddio am gyfnod y mae'n ei ystyried yn briodol ond heb fod yn hwy na 5 mlynedd.
* Bydd ffotograffwyr/fideograffwyr yn llofnodi caniatâd i gadarnhau nad ydynt yn gallu defnyddio
delweddau/ffilm/sain at eu dibenion eu hunain heb gael caniatâd ymlaen llaw.

*******Drwy lenwi'r canlynol isod, rydych yn ardystio eich bod, fel oedolyn yn eich iawn bwyll,
yn cytuno i'r datganiad uchod*******

Enw Llawn **(mae hyn yn gweithredu fel eich 'llofnod')

Dyddiad geni

Cod Post

Dyddiad 'Llofnod'

Diolch am lenwi'r ffurflen hon!


