Y defnydd o gwcis gan wefannau QAA
Ffeiliau testun bach yw cwcis, sy'n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau y byddwch chi’n
ymweld â nhw.
Fe'u defnyddir yn helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, i gofio eich gosodiadau a'ch
dewisiadau unigol, ac i fesur sut rydych chi'n defnyddio gwefannau er mwyn sicrhau eu bod yn
diwallu'ch anghenion.
Nid ydym yn defnyddio cwcis i adnabod unigolion nac i gasglu data personol. Rydym ond
yn defnyddio cwcis er mwyn gwneud i'n gwefannau weithio'n well.
Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar gwcis drwy osodiadau'r
porwr, ac rydych chi'n gallu rheoli a dileu cwcis o wefannau penodol.
I ddarganfod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi'u gosod gan y
gwefannau rydych chi'n ymweld â nhw, a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i All About Cookies.
Mae'r tabl isod yn esbonio'r cwcis rydyn ni'n eu defnyddio ar bob gwefan a pham.
www.qaa.ac.uk
www.qaa.ac.uk/scotland
www.accesstohe.ac.uk
www.enhancementthemes.ac.uk
https://membershipresources.qaa.ac.uk
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Defnyddir y cwcis hyn i gasglu
gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn
defnyddio ein gwefan. Defnyddir y
wybodaeth hon i wella gwefannau QAA ac i
sicrhau eu bod yn ateb eich anghenion.
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Cesglir yr holl ddata ar ffurf anhysbys ac
mae'n cynnwys gwybodaeth fel nifer yr
ymwelwyr â'n gwefannau a'r tudalennau
y maent yn ymweld â nhw tra'u bod ar
ein gwefannau.
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Rydym yn defnyddio'r cwci hwn i olrhain
eich derbyniad o ddefnydd cwcis ar ein
gwefan.
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Pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan
am y tro cyntaf, fe welwch neges ar
frig eich sgrin yn egluro ein bod yn
defnyddio cwcis. Os cliciwch i dderbyn
a chuddio'r neges, mae cwci yn cael ei
storio fel na fyddwch yn gweld y neges
yn ymddangos eto pan fyddwch yn
ymweld â'r wefan. Mae wedi’i osod i
ddod i ben ar ôl 100 mlynedd.
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Defnyddir y cwcis hyn i gasglu
gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn
defnyddio ein gwefan. Defnyddir y
wybodaeth hon i
wella safleoedd QAA a sicrhau
eu bod yn cwrdd â'ch anghenion.
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Cesglir yr holl ddata ar ffurf anhysbys
ac mae'n cynnwys gwybodaeth fel
nifer yr ymwelwyr â'n gwefannau a'r
tudalennau y maent yn ymweld â nhw
tra'u bod ar ein gwefannau.
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Rydym yn defnyddio'r chwaraewr fideo
YouTube a Google Maps ar ein
gwefan. Cwcis yw'r rhain a osodir gan
Google i storio'ch dewisiadau
defnyddiwr.
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Google

Cwci sesiwn

f

Mae’n storio maint y ffont, os ydych
wedi dewis un o'r opsiynau a ddarperir
yn y ddewislen hygyrchedd. Wedi’i
osod i ddod i ben
ar ôl 20 munud

Ynglŷn â
Chwcis: Beth yw
pwrpas cwci
sesiwn?

Cwci sesiwn

homepage_imageno

Mae'r cwci hwn yn adnewyddu'r
ddelwedd sy'n ymddangos yn y gornel
dde ar frig tudalen hafan Mynediad i
AU. Mae at
ddibenion dylunio yn unig. Mae wedi’i
osod i ddod i ben ar ôl 40 munud.

Ynglŷn â
Chwcis: Beth yw
pwrpas cwci
sesiwn?

Cwci sesiwn

accessibility

Mae’n storio'r gosodiad cyferbyniad
rydych chi wedi'i ddewis wrth
ddefnyddio'r wefan. Mae wedi’i osod
i ddod i ben ar ôl 20 munud.

Ynglŷn â
Chwcis: Beth yw
pwrpas cwci
sesiwn?

Cwci sesiwn

LoggedIn

Mae’n storio eich cyfeiriad e-bost os
ydych chi wedi mewngofnodi i'r ardal
AVA, fel ei fod yn arddangos yn y brif
ddewislen drwy gydol eich ymweliad.
Wedi’i osod i ddod i ben

Ynglŷn â
Chwcis: Beth yw
pwrpas cwci
sesiwn?

ar ôl 30 munud neu ei glirio pan
fyddwch chi'n allgofnodi.
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ASPXAUTH

Caiff ei greu a'i osod pan fyddwch chi'n Ynglŷn â
mewngofnodi i'r ardal AVA. Daw i ben Chwcis: Beth yw
pwrpas cwci
pan fydd y porwr yn cau.
sesiwn?

Standard
ASP.NET
cookie
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ASP.NET_SessionId

Caiff ei greu pan ddefnyddir sesiwn.
Daw i ben pan fydd y porwr yn cau.
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Chwcis: Beth yw
pwrpas cwci
sesiwn?

Cwci sesiwn

ASPSESSIONID

Mae cwcis sesiwn yn storio
gwybodaeth am ddewisiadau penodol
rydych chi wedi'u gwneud yn ystod
eich ymweliad â'r wefan - er
enghraifft eich dewis iaith os ydych
chi wedi dewis tudalen Gymraeg.
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Chwcis: Beth yw
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sesiwn?

Daw'r cwcis hyn i ben pan fyddwch
chi'n cau'ch porwr.
reviewextranet.qaa.ac.uk
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Mae cwcis sesiwn yn cadw
gwybodaeth am ddewisiadau penodol
rydych chi wedi'u gwneud yn ystod eich
ymweliad â'r wefan. Mae'r cwci hwn yn
eich cadw'n ddilys - neu wedi'ch
mewngofnodi - drwy gydol eich
ymweliad â'r wefan, fel mai dim ond
unwaith y mae'n rhaid i chi fewngofnodi.
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Daw'r cwci hwn i ben pan fyddwch chi'n
cau'ch porwr.
Standard
ASP.NET
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ASP.NET_SessionId

Caiff ei greu pan ddefnyddir sesiwn.
Daw i ben pan fydd y porwr yn cau.

Mae'r cyhoeddiad hwn ar gael yn y Gymraeg hefyd.
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