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I ymuno â ni am y digwyddiad hwn, cofrestrwch ar 
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Côst – AM DDIM  Darperir lluniaeth a chinio 
 

Nodwch fod niferoedd yn gyfyngedig ac felly i sicrhau 
eich lle, archebwch yn gynnar 

http://www.swaynejohnson.com/Events/


 
Seminar Cyfraith Teithio a Thwristiaeth 

Dydd Gwener, 5ᵉᵈ Gorffennaf 2019 10yb – 4yh 
Deganwy Suite, Venue Cymru, Promenâd, Llandudno, LL30 1BB 

 

Am y digwyddiad 
 

Er mwyn contractio, marchnata a gwerthu nwyddau a gwasanaethau 
teithio a thwristiaeth mewn modd effeithiol, mae angen cael 
dealltwriaeth dda o'r gyfraith. Gallwch beryglu eich busnes os byddwch 
yn ei chael yn anghywir. 
 

• A ydych wedi ymgyfarwyddo â'r Gyfraith Defnyddwyr a'r Rheoliad 
Cyffredinol ar Ddiogelu Data diweddar? 
• A ydych yn hyderus bod eich contractau, telerau ac amodau a'ch 
gwaith papur yn addas i'r diben? 
• A ydych wedi cymryd camau i amddiffyn eich busnes rhag hawliadau 
a dirwyon costus? 
• A yw eich deunydd marchnata a'ch gwefan yn cydymffurfio â'r 
gyfraith? 
 

Mae Seminar Teithio a Thwristiaeth Cyfreithwyr Swayne Johnson yn 
seminar undydd ymarferol sy'n cynnig trosolwg cynhwysfawr, ar lefel 
gyflwyniadol, o'r materion cyfreithiol o ran teithio a thwristiaeth.  
Amddiffynnwch eich busnes trwy gadw ar ben y gyfraith a newidiadau 
rheoleiddiol.    
 

Gwrandewch ar ein siaradwr gwadd, Sid Madge, awdur poblogaidd, 
ymgynghorydd brand a sylfaenydd Rhaglen Meee yn disgrifio sut y 
gallwch adeiladu a sicrhau llwyddiant i chi a'ch busnes. 



 

Manteision mynychu 
 

• Tyfu eich busnes ar-lein ac awgrymiadau o ran marchnata 
• Tyfu eich busnes trwy gaffael 
• Canllawiau gwerthfawr ar gontractio a diweddaru telerau ac 

amodau 
• Dysgwch am reoli data da a sut i atal a rheoli mynediad 

diawdurdod 
• Diweddariad ar y rheoliad cyffredinol ar ddiogelu data ac 

e-breifatrwydd 
• Sut mae Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn effeithio eich 

cyflogeion 
• Pwysigrwydd polisïau staff  
• Clywch ein siaradwr gwadd yn disgrifio sut y gallwch chi 

adeiladu a sicrhau llwyddiant i chi a'ch busnes 
• Rhwydweithio â phobl sydd â meddylfryd tebyg 

 

Pwy ddylai ddod 
 

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i anelu at rai sydd yn rhedeg, neu sydd 
yn gweithio mewn gwestai, lleoliadau gwely a brecwast, meysydd 
carafannau, trefnwyr teithiau, asiantau teithio ac atyniadau twristiaid 
gan gynnwys: 
 

• Cyfarwyddwyr ac uwch-reolwyr 
• Timau cyfreithiol a masnachol 
• Rheolwyr teithio a thwristiaeth 
• Timau adnoddau dynol 
• Timau gweithredol a rheoli risgiau 



 
Agenda 

10.00yb – 10.30yb Cofrestru, te a choffi 
 

10.30yb - 11.30yb Masnachu ar-lein a chyfraith diogelu defnyddwyr – a yw eich 
gwefan yn cydymffurfio â'r gyfraith? 
 

Marchnata eich busnes – sut y mae bod yn llwyddiannus ac 
aros yr ochr gywir i'r gyfraith  
 

11.30yb – 12.00yh Eiddo masnachol, tyfu eich busnes trwy gaffael a chynllunio  
strategaethau ymadael 
 

12.00yh- 1.00yh Cyfarwyddyd ar gontractau a phwysigrwydd telerau ac amodau  
 

- Contractio gyda defnyddwyr 
- Contractio gyda chyflenwyr 
- Pam y mae telerau ac amodau yn bwysig i ddiogelu eich 
busnes 
 

1.00yh - -2.00yh Cinio a rhwydweithio 
 

2.00yh - 2.45yh Diogelu data yn y sector teithio a thwristiaeth 
 

- Yr hanfodion ar gyfer y rhai sy'n ymwneud â chasglu a 
phrosesu data  
- Rheoli data'n dda ac atal a/neu rheoli mynediad diawdurdod 
at ddata 
- Marchnata, y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data a 
Rheoliadau E-breifatrwydd 
 

2.45yh – 3.15yh Cyfraith cyflogaeth, recriwtio a phwysigrwydd polisïau staff  
 

- Pwysigrwydd contractau cyflogaeth a pholisïau preifatrwydd  
- Gofynion cyfreithiol o ran recriwtio a dethol 
- Pam y mae cael polisïau ledled y cwmni cyfan yn bwysig 
 

3.15yh – 4.00yh Sid Madge, siaradwr gwadd 
 
 
 



 
Am Sid Madge, ein siaradwr gwadd 
 

Nid yw bod yn fusnes ‘cyffredin’ bellach yn opsiwn os ydych chi am 
adeiladu brand llwyddiannus. Ac mae adeiladu brand llwyddiannus yn haws 
nag yr ydych yn ei feddwl. Ydy, mae'n cymryd gwaith caled, cynllunio ac 
ymrwymiad, ond mae hynny i gyd o fewn eich rheolaeth. Darganfyddwch 
sut y bydd gwneud newidiadau syml a hawdd i'ch busnes yn eich arwain 
ymhellach at lwyddiant. Mewn sgwrs fer ysbrydoledig bydd Sid yn ymdrin 
â'r ‘enillion hawdd ’a'r 'enillion tymor hwy’ hynny a fydd yn eich helpu i 
ganolbwyntio ar adeiladu a sicrhau llwyddiant yn eich busnes a'ch bywyd 
personol. 
 

Mae gan Sid Madge, awdur poblogaidd, ymgynghorydd brand a sylfaenydd 
Meee Programme dros 30 mlynedd o brofiad yn gweithio ym myd 
brandiau. Ar ôl gweithio yn rhai o asiantaethau creadigol gorau'r byd, 
symudodd i Ogledd Cymru 10 mlynedd yn ôl. Ers hynny mae wedi gweithio 
gyda channoedd o fusnesau ledled Cymru i'w helpu i fod yn llwyddiannus. 
Mae ei fenter ddiweddaraf, y Rhaglen Meee, yn helpu miloedd o bobl i 
ddod o hyd i bwrpas mwy yn eu bywydau personol a phroffesiynol. 
 
 

Cofrestrwch nawr 
 

Gallwch gofrestru trwy Eventbrite ar www.swaynejohnson.com/Events 
 

Côst: AM DDIM Darperir lluniaeth a chinio. 
 

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â 
cyfraith@swaynejohnson.com. 
 

Nodwch fod niferoedd yn gyfyngedig, felly cofrestrwch cyn gynted â 
phosibl i sicrhau eich lle. 
 

Am rhagor o wybodaeth amdanom ni, ewch i 
www.swaynejohnson.com 

 

http://www.swaynejohnson.com/


 
 
 
 
 

 


