
Ffurflen Ganiatâd 

 
FFURFLEN GANIATÂD 

Mae eich prifatrwydd yn bwysig i ni, a hoffen ni gysylltu â chi i roi gwybodaeth ichi am y Cyngor a’i 

weithgareddau. I wneud hynny mae arnom angen eich caniatâd. A wnewch chi atodi eich enw a’ch 

cyfeiriad ac unrhyw fanylion cyswllt ychwanegol isod, a chadarnhau eich bod yn rhoi eich caniatâd 

drwy dicio’r bocsys isod.    

 

  Os ydych yn 13 oed neu iau bydd rhaid i 

riant neu warcheidwad rhoi eu manylion 

isod er mwyn cadarnhau eu bod nhw yn 

rhoi eu caniatâd. 

Enw ……………………………………… …………………………………………… 

Cyfeiriad ……………………………………... …………………………………………… 

 ……………………………………… …………………………………………… 

 ……………………………………… …………………………………………… 

Llofnod  ……………………………………… …………………………………………… 

Dyddiad ……………………………………… …………………………………………… 

 

A wnewch chi gadarnhau isod eich bod yn rhoi eich caniatâd. Gallwch rhoi eich caniatâd i unrhyw un 

o, neu i’r holl ddibenion a restrir. Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y byddwn yn defnyddio’ch 

data ar ein “Hysbyseb Preifatrwydd” sydd ar gael ar ein gwefan, o Swyddfa’r Cyngor neu yn 

www.llandybie.org.uk.   

 

Gallwch dynnu’ch caniatâd yn ôl, neu ei newid, ar unrhyw adeg drwy gysylltu â swyddfa’r Cyngor.   

 

 Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybodaeth ichi am yr hyn sy’n digwydd yn ardal y 

Cyngor neu mewn ardaloedd llywodraeth leol eraill, gan gynnwys newyddion, digwyddiadau, 

cyfarfodydd, clybiau, grwpiau a gweithgareddau. O bryd i’w gilydd mae’n bosib y bydd y 

cyfathrebiadau hyn yn ymddangos ar ein gwefan, neu mewn ffurfiau argraffedig neu 

electroneg (gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol). 

 Efallai y byddwn yn cysylltu â chi ynghylch grwpiau a gweithgareddau a fyddai, o bosib, o 

ddiddordeb i chi. 

 Efallai y byddwn yn defnyddio’ch enw a’ch ffotograff yn un o’n cylchlythyron, mewn bwletin 

neu ar ein gwefan, neu ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol (er enghraifft, ein tudalen 

Facebook neu gyfrif Trydar). 



 [Gweithgareddau Ychwanegol Dewisol y gall cynghorau ychwanegu os nad oeddent wedi’u 

cynnwys uchod.] 

Cadw cyswllt: 

 Os gwelwch yn dda – hoffwn dderbyn gwybodaeth drwy ebost. 

 Os gwelwch yn dda – hoffwn dderbyn gwybodaeth ar y ffôn. 

 Os gwelwch yn dda – hoffwn dderbyn gwybodaeth ar fy ffôn symudol, gan gynnwys 

negeseuon testun. 

 Os gwelwch yn dda – hoffwn dderbyn gwybodaeth drwy’r cyfryngau cymdeithasol (er 

enghraifft, Facebook, Trydar, Instagram, WhatsApp). 

 Os gwelwch yn dda – hoffwn dderbyn gwybodaeth drwy’r post. 

 


