
                

 

Telerau ac Amodau Lleoliad Gwaith Myfyrwyr PDC 

1. Mynychu'r lleoliad gwaith am y cyfnod a nodwyd uchod, neu yn achos unrhyw estyniad, tan y 

dyddiad cwblhau newydd fel y cytunwyd â'ch Darparwr Lleoliad. 

2. Peidio â dwyn anfri ar enw da PDC a gweithio’n weithredol i hyrwyddo enw da PDC, eich cwrs a'ch 

cyd-fyfyrwyr. 

3. Cadw at reolau a rheoliadau'r sefydliad (gan gynnwys unrhyw god gwisg penodol). 

4. Sicrhau eich bod wedi darllen a deall y Canllawiau Iechyd a Diogelwch a ddarparwyd, cyn 

dechrau'r lleoliad. 

5. Rhoi gwybod i'r Darparwr Lleoliad (a'r Tîm Lleoliad Gwaith) am unrhyw ffactorau personol neu 

newidiadau i ffactorau personol (e.e. iechyd, anabledd, ieithyddol neu ddiwylliannol) a allai effeithio 

ar lefel y risg sydd ynghlwm wrth y lleoliad neu a allai fod angen addasiadau rhesymol i fod wedi'i 

wneud tra ar leoliad. 

6. Cyflawni'r gwaith a bennir gan y Darparwr Lleoliad o dan arweiniad y goruchwyliwr yn y sefydliad. 

7. Pan fyddwch chi ar leoliad, rhoi gwybod i'r Tîm Lleoliad Gwaith am unrhyw ddigwyddiadau, 

materion sy'n codi neu unrhyw bryderon am iechyd a diogelwch yn eich Darparwr Lleoliad a allai 

beryglu llwyddiant profiad neu brofiad myfyrwyr y dyfodol sy'n cwblhau lleoliad tebyg. 

 

8. Caniatáu i ddata personol y credir yn rhesymol ei fod yn berthnasol i’r Darparwr Lleoliad gael ei 

rannu gan y Tîm Lleoliad Gwaith a’r Darparwr Lleoliad os yw'n briodol. 

 

9. Rhoi caniatâd i'r Tîm Lleoliad Gwaith gysylltu â'ch Darparwr Lleoliad i gael adborth ar eu 

gwerthusiad o'ch perfformiad yn ystod cyfnod y lleoliad. 

 

10. Rhoi eich adborth eich hun pan ofynnir ichi wneud hynny, a chymeradwyo rhannu'r adborth hwn 

gyda'ch Darparwr Lleoliad os oes angen. 

 

11. Cadarnhau bod unrhyw yswiriant cerbyd yn cynnwys teithio i'r gwaith ac oddi yno a defnydd 

busnes os gofynnir i chi deithio yn ystod y lleoliad (os ydych chi'n gyrru i'r lleoliad mewn cerbyd 

preifat). 

 

12. Ymgynghori â'r Brifysgol cyn ceisio unrhyw newidiadau yn nhelerau a hyd y lleoliad neu'r 

gwirfoddoli, nad ydynt yn berthnasol i gysgodi gwaith. 

13. Rhaid i chi beidio, ar unrhyw adeg p'un ai yn ystod neu ar ôl y lleoliad, ddatgelu i drydydd parti, 

unrhyw wybodaeth gyfrinachol gan gynnwys gwybodaeth bersonol a gewch gan y cyflogwr yn ystod 

eich lleoliad nad yw eisoes ar gael i'r cyhoedd.  Bydd PDC yn cwrdd â chyfrifoldebau am gyfrinachedd 

eich data personol o dan Bolisi Diogelu Data PDC. 



14. Bydd yr hawliau mewn IP a ddatblygwyd gan y myfyriwr fel arfer yn eiddo i'r myfyriwr yn 
ddarostyngedig i'r amodau a nodir ym mholisi Eiddo Deallusol Myfyrwyr PDC.  Bydd gan y cyflogwr 
drwydded i'r eiddo deallusol a grëwyd gan y myfyriwr i'w ddefnyddio at ei ddibenion busnes ei hun. 
Mewn rhai lleoliadau, gall y Brifysgol a'r Cyflogwr gytuno mai'r Cyflogwr fydd yn berchen ar yr IPR a 
gynhyrchir gan y myfyriwr a bydd y myfyriwr yn ymwybodol o hyn cyn ystyried y lleoliad.  Bydd y 
Brifysgol yn cadw'r hawl i ddefnyddio'r IP a grëwyd gan y lleoliad at ddibenion addysgol.

15. Ar gyfer Lleoliadau Taledig, bydd myfyrwyr yn ddarostyngedig i Bolisi Eiddo Deallusol y cyflogwr, 
oni chytunir yn wahanol.
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