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Pum cam i drefnu eich
Cymynrodd Ddigidol heddiw.
!

Mae’r cyflwyniad byr yma yn
darparu’r pum cam syml
cyntaf er mwyn eich helpu i
sicrhau bod eich dymuniadau
digidol ar ddiwedd oes yn
cael eu cyflawni. Cafodd y
cyflwyniad ei greu gan
DeadSocial ar gyfer Wythnos
Codi Ymwybyddiaeth Byw Nawr
(18 - 24 Mai)

!
“Mae’n bwysig i ni feddwl
am sut y cawn ein cofio
ar ac oddi ar lein.”
“Mae’r ffordd yr ydym yn
cyfathrebu, byw, marw a galaru
wedi newid am byth. Mae hyn
oherwydd dyfodiad y rhyngrwyd
a safleoedd cyfryngau
cymdeithasol fel Facebook a
Trydar.”
!
Mae!62%!ohonom!yn!ystyried!bod!gallu!cael!mynediad!i!
gyfrifon!cyfryngau!cymdeithasol!ffrind!neu!aelod!o’r!teulu!sydd!
wedi!marw!yn!‘bwysig’!neu!yn!‘bwysig!iawn’!!
;!Arolwg!Marwolaeth!Digidol!2014!!
!!!

Y Pum Cam Cyntaf.
First Steps…!

1. Ysgrifenwch Ewyllys Cyfryngau Cymdeithasol. Yn eich
Ewyllys Cyfryngau Cymdeithasol nodwch beth yw eich
dymuniadau ar gyfer eich cyfrifon ar lein yn
ogystal ac ar gyfer unrhyw asedau digidol eraill
nad ydych wedi sôn amdanynt yn eich ewyllys.
2. Atodwch eich Ewyllys Cyfryngau Cymdeithasol i’ch
Ewyllys a Thestament Olaf. Os nad oes gennych chi
ewyllys, ysgrifenwch un.
3. Dysgwch am y ffordd orau o drosglwyddo eich
cyfrineiriau. Gall hyn fod yn wahanol ar gyfer bob
un o’ch dyfeisiadau sydd ar y rhyngrwyd, yn ogystal
ac ar gyfer eich ebost, cyfryngau cymdeithasol,
cyfrifon banc ayyb,
4. Llawrlwythwch a rhannwch eich hoff luniau a fideos.
Mae’r rhan fwyaf o luniau a fideos yn y DU yn cael
eu harbed ar fformat ddigidol. Gofalwch wneud
copiau cadw o’r cyfrwng yma yn rheolaidd.
5. Ystyriwch drosglwyddo eich cyfryngau fel rhodd.
Efallai y byddwch yn dymuno trosglwyddo eich
lluniau, fideos, negeseuon ayyb i’ch perthynas
agosaf. Un o’r dulliau hawsaf o rannu’r cyfryngau
yw trwy eu rhoi ar yrrwr caled allanol. Gall hyn
gael ei rannu wedyn rhwng ffrindiau ac aelodau o’r
teulu.

www.DeadSocial.org!
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DeadSocial!yw’r!gwasanaeth!rhad!ac!am!ddim!sydd!yn!ein!helpu!i!
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baratoi!ar!gyfer!marwolaeth!yn!y!byd!digidol!sydd!ohoni.!Rydym!yn!
darparu!gwahanol!offer!a!thiwtorialau!i!helpu!sicrhau!nad!yw!ein!
atgofion!digidol!yn!mynd!ar!goll!a!bod!ein!cymynrodd!ddigidol!yn!
parhau.!
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