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STOPIO.
Yn anffodus, mae twyll ar gynnydd ac mae
Trwyddedu Teledu yn un o’r sefydliadau y gall
twyllwyr geisio ei ddynwared.
Os byddwch yn derbyn rhywbeth sy’n dweud ei fod
yn dod oddi wrth Drwyddedu Teledu a’ch bod yn ansicr
yn ei gylch, y peth cyntaf i’w wneud yw STOPIO.
Peidiwch â rhuthro i rannu eich gwybodaeth bersonol.

GWIRIO.
Bydd twyllwyr yn defnyddio amryw o ddulliau i
geisio cael gwybodaeth gennych – o bosib trwy
e-bost, llythyr, neges testun, galwad ffôn, neu
hyd yn oed ymwelydd wrth eich drws.
Mae’r daflen yma’n dweud wrthych beth i’w wneud
ym mhob achos, i’ch helpu i weld a yw negeseuon
yn dod oddi wrth Drwyddedu Teledu ai peidio.

GOFYN.
Os ydych yn ansicr ynghylch unrhyw
negeseuon a gawsoch gan Drwyddedu Teledu,
rydym bob amser yn falch o helpu.
Ar y tudalennau sy’n dilyn mae ein manylion
cyswllt, ynghyd â sefydliadau eraill y gallwch
gysylltu â nhw am wybodaeth a chyngor.

E-byst
Mae twyll trwy e-bost yn gallu ymddangos bron union
yr un fath ag e-byst dilys Trwyddedu Teledu. Dyma
enghraifft o e-bost go iawn Trwyddedu Teledu. Rydym
wedi’i labelu i’ch helpu i weld a yw’r e-bost a gawsoch
yn ffug.

1

Anfonwr

2

Côd post
rhannol

3

Eich
enw

4

1. Edrychwch ar yr anfonwr
Bydd e-byst dilys Trwyddedu Teledu yn cael eu hanfon o:
donotreply@tvlicensing.co.uk neu
donotreply@spp.tvlicensing.co.uk
Ar gyfrifiadur neu liniadur, fe ddylech allu gweld
y cyfeiriad e-bost go iawn rhwng y symbolau < >.
Ond ar ddyfais symudol, efallai y bydd raid dewis
enw’r anfonwr i weld y cyfeiriad.
Cwsmer Trwyddedu Teledu
<note81@mail.co.uk>
Trwyddedu Teledu
<donotreply@tvlicensing.co.uk>

2. Côd post rhannol
Os ydych wedi rhoi manylion eich côd post i ni, bydd
e-byst oddi wrthym yn cynnwys rhan o’ch côd post
a/neu yr enw ar y drwydded.

3. Chwiliwch am eich enw
Os ydych wedi rhoi eich enw i ni, yna fe fyddwn bob
amser yn eich cyfarch gan ddefnyddio eich enw olaf a
theitl. Gwyliwch rhag e-byst sydd ond yn cyfeirio atoch
fel “Annwyl gleient” neu “Annwyl gwsmer” – neu sy’n
defnyddio eich cyfeiriad e-bost yn unig (neu ran ohono).
5

4. Edrychwch ar sillafu a gramadeg
Dyw twyllwyr ddim yn gallu defnyddio cyfeiriadau gwe
dilys Trwyddedu Teledu na’n cyfeiriadau e-bost chwaith.
Chwiliwch am sillafiadau ychydig yn wahanol a phethau
fel heiffen a gwallau gramadegol eraill, fel atalnod llawn
mewn lleoedd rhyfedd.

5. Edrychwch ar y dolenni
Dylech bob amser edrych ar ddolenni mewn e-bost
cyn clicio neu dapio arnynt. Gwyliwch yn arbennig rhag
e-byst sy’n addo arian/ad-daliad.
Os ydych ar gyfrifiadur:
• S
 ymudwch eich llygoden dros y ddolen (ond peidiwch
â chlicio arni). Bydd hyn yn datgelu enw’r cyfeiriad
gwe llawn rydych yn cael eich anfon ato.
Os ydych ar ffôn clyfar neu dabled:
• P
 wyswch ar y ddolen a’i dal i lawr (peidiwch â
rhyddhau tra bo chi ar y ddolen). Bydd hyn yn
datgelu enw’r cyfeiriad gwe llawn rydych yn cael eich
anfon ato.
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i

Os byddwch yn ansicr

Peidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni na rhoi
unrhyw fanylion personol. Mewngofnodwch yn
tvl.co.uk/yourlicence – gan ddefnyddio rhif
eich trwydded, yr enw ar y drwydded a’r côd
post – i weld eich trwydded, dyddiad dod i ben
a manylion talu.

4

Sillafu

5

Dolenni

7

Llythyrau
Fe all twyllwyr anfon llythyrau atoch, wedi’u cyfeirio
atoch gan ddefnyddio eich enw. Yn aml byddant yn
gofyn i chi ffonio neu fynd ar lein i gadarnhau eich
manylion talu. Dyma sut i ddweud y gwahaniaeth rhwng
llythyr dilys gan Drwyddedu Teledu a llythyr ffug:
 s ydych wedi’ch trwyddedu ar hyn o bryd
O
a’ch bod wedi rhoi eich teitl a’ch enw olaf i ni,
byddwn yn defnyddio’r rhain bob tro y byddwn yn
ysgrifennu atoch. Byddwn yn cynnwys rhif eich
Trwydded Deledu hefyd.
 s ydych wedi cofrestru fel ‘Dim Angen Trwydded’,
O
byddwn yn cynnwys y cyfeirnod hwnnw yn hytrach
na rhif eich Trwydded Deledu.

Pa bethau fydd twyllwyr yn ceisio
eu gwneud?
Bydd llythyr ffug yn aml yn dweud wrthych fod
problem gyda’ch trwydded neu fod ad-daliad yn
ddyledus. Pwrpas hyn yw ceisio eich cael i fynd i wefan
ffug neu ffonio rhif ffug i ddatrys y mater.
Os byddwch yn amheus neu’n ansicr ynglŷn â’r hyn y
mae llythyr yn gofyn i chi ei wneud, dylech bob amser
fynd i’n gwefan a mewngofnodi i’ch trwydded yn
tvl.co.uk/yourlicence i weld a oes unrhyw beth o’i le
mewn gwirionedd.
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Ein gwefannau swyddogol y byddwn yn eich cyfeirio
atynt yw:
tvlicensing.co.uk
spp.tvlicensing.co.uk
75plan.tvlicensing.co.uk
Gallwn ddefnyddio ein cyfeiriad gwe byrrach hefyd
tvl.co.uk a fydd bob amser yn eich cyfeirio at ein
gwefannau.

Rhif y
Drwydded
Deledu

Teitl
ac enw
olaf
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Galwadau ffôn
Weithiau, gallwn eich ffonio os oes problem gyda’ch
Trwydded Deledu. Fel arfer bydd hyn yn gysylltiedig â
methu taliad, Debyd Uniongyrchol wedi’i ganslo, neu
eich atgoffa i adnewyddu.
Byddwn yn eich ffonio o:
0300 790 6075,
0300 555 0285 neu
0300 555 0355.
Os nad ydych yn siwr a yw’r alwad yn ddilys, peidiwch â
rhoi unrhyw wybodaeth bersonol. Gallwch fewngofnodi
i’ch trwydded yn tvl.co.uk/yourlicence i weld eich
cynllun talu a gweld a oes angen cymryd unrhyw gamau.
Os ydych wedi cysylltu â ni gydag ymholiad, gall un
o’n tîm eich ffonio’n ôl i drafod hynny. Gall hyn fod o
rif sy’n cael ei guddio, ond bydd yr alwad yn ymwneud
â’ch ymholiad yn unig.

i

Os byddwch yn ansicr

Peidiwch â rhoi unrhyw fanylion personol –
rhowch y ffôn i lawr. Weithiau bydd twyllwyr yn
gallu cadw llinellau ffôn ar agor. Felly os oes angen
i chi gysylltu gyda ni neu eich banc, cofiwch aros o
leiaf 20 munud cyn gwneud galwad newydd.
Neu defnyddiwch ffôn gwahanol.
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Negeseuon testun
Dyma sut i ddweud a yw neges testun yn dod oddi
wrth Drwyddedu Teledu go iawn ai peidio.

Pryd y gallwn anfon neges
testun atoch:
Os ydych yn gwsmer cerdyn talu Trwyddedu Teledu,
gallwn anfon neges testun atoch yn gofyn i chi
wneud taliad. Os ydych yn gwsmer y Cynllun Talu
Syml, bydd y ddolen yn mynd â chi i’n darparwr
taliadau diogel (tvlspp.paythru.com).
Os ydych newydd gofrestru ar gyfer Debyd
Uniongyrchol, fe allech dderbyn neges testun
yn rhoi gwybod pryd y caiff eich taliad cyntaf
ei gasglu.
 s ydych wedi cysylltu â ni dros y ffôn neu ar ein
O
gwasanaeth awtomataidd, fe allem anfon neges
i gadarnhau hynny neu arolwg boddhad.
 s byddwch yn derbyn eich trwydded trwy’r
O
post, fe allech dderbyn neges yn gofyn i chi fynd
yn ddi-bapur.

12

13

Y rhifau ffôn y byddwn yn eu defnyddio:
Os yw’r neges yn gofyn i chi ffonio, dylech weld a
yw’n un o’r rhifau hyn:
 300 555 0293
0
os ydych yn talu trwy gerdyn talu
 300 790 6082
0
os ydych yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol
 300 555 0355
0
os ydych yn gwsmer y Cynllun Talu Syml.
 s cawsoch neges testun sy’n gofyn i chi ffonio
O
unrhyw rif arall, peidiwch â’i ffonio.

Pethau na fyddwn byth yn eu gwneud
mewn neges testun:
Dweud wrthych fod gennych hawl i gael ad-daliad
 ofyn i chi drefnu cynllun talu neu ddarparu eich
G
manylion banc trwy neges testun
 ofyn i chi roi unrhyw fanylion personol ar ein
G
gwefan cyn i chi fewngofnodi’n llwyddiannus i’ch
trwydded.
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Cyn i chi roi unrhyw wybodaeth, dylech sicrhau mai
cyfeiriad y wefan yw ein gwefan ddilys ni.
Y gwefannau swyddogol y gallwn eich cyfeirio atynt yw:
tvlicensing.co.uk
spp.tvlicensing.co.uk
75plan.tvlicensing.co.uk

i

Os ydych yn ansicr ynghylch
neges testun a gawsoch:

Peidiwch â rhoi unrhyw fanylion personol. Gallwch
fewngofnodi i weld eich trwydded neu gynllun talu
a gweld a oes angen cymryd unrhyw gamau yn
tvl.co.uk/yourlicence
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Ymweliadau â’ch cartref
Dyma sut gallwch ddweud a yw ymwelydd yn dod o
Drwyddedu Teledu mewn gwirionedd.
Byddwn wedi anfon llythyr at eich cyfeiriad yn gyntaf
i roi gwybod y gallwn ymweld. Hyd yn oed os na
fyddwch yn cofio gweld unrhyw beth gennym trwy
lythyr, gallwch sicrhau o hyd fod yr ymweliad yn ddilys.
Yn syml iawn, dilynwch y camau isod.

Gofynnwch am gerdyn adnabod
Bydd unrhyw un sy’n ymweld o Drwyddedu Teledu
yn gallu profi pwy ydyn nhw trwy ddangos cerdyn
adnabod personol Trwyddedu Teledu.

i

Os byddwch yn ansicr

Gallwch gael tawelwch meddwl drwy ffonio
0300 790 6042 a gallwn ddilysu manylion
yr ymwelydd.
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Riportio twyll
Os ydych eisiau riportio
e-bost amheus:
Mae Trwyddedu Teledu yn cefnogi gwaith Canolfan
Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) y Llywodraeth
i helpu i atal twyllwyr. Fe ddylech anfon unrhyw e-byst
amheus ymlaen at report@phishing.gov.uk ac fe
fyddan nhw’n ymchwilio. Os bydd yr e-bost wedi’i
gysylltu â gwefan ffug, fe fydd yn cael ei chau neu
ei hatal.

Os ydych wedi rhoi eich manylion
personol ar safle amheus:
Dylech ei riportio i Action Fraud yn
www.actionfraud.police.uk
neu eu ffonio ar 0300 123 2040.
Os oedd hyn yn cynnwys manylion cerdyn neu
gyfrif banc, dylech gael gair â’ch banc ar unwaith.

Sut i riportio neges testun ffug:
Helpwch i roi stop ar y twyllwyr trwy anfon sgrînlun
o’r neges at textscam@tvlicensing.co.uk
18

Oes gennych chi gwestiynau o hyd?
I gael cymorth a chyngor pellach ar sut i adnabod
negeseuon dilys gan Drwyddedu Teledu:
Ewch i tvl.co.uk/scam
Neu ffoniwch ni ar 0300 790 6042.

Hoffech chi gael y wybodaeth
yma ar ffurf wahanol?

Os oes gennych broblemau
gyda’ch golwg, gallwn anfon y
wybodaeth yma trwy e-bost neu
mewn Braille, print bras neu sain.
Ffoniwch 0300 790 6076.
Os ydych yn fyddar, wedi colli eich clyw neu
â nam ar eich lleferydd, rydym yn cefnogi gwasanaeth
Relay UK (sef Gwasanaeth Testun y Genhedlaeth
Nesaf yn flaenorol). Gallwch ddod o hyd i fwy
o wybodaeth yn tvl.co.uk/accessibility

19

i
Ydych chi’n meddwl
y gallech fod wedi’ch
twyllo yn barod?
Fe ddylech ei riportio i
Action Fraud ar unwaith.
Ewch i www.actionfraud.police.uk
Neu ffoniwch 0300 123 2040.

© 2020 Trwyddedu Teledu
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Dylech nodi, os ydych wedi rhoi
manylion eich cerdyn neu fanylion
banc, fe ddylech gael gair â’ch
banc ar unwaith hefyd.

