CAIS AM WYBODAETH BERSONOL
GAN GYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
Adran 1: Cais
Dwi’n gwneud y cais ar fy rhan fy hun

Llenwch adrannau 2, 4, 5 a 6

Dwi’n gweithredu ar ran rhywun arall

Llenwch adrannau 3, 4, 5 a 6

Adran 2: Gwrthrych y Data (y person y mae’r wybodaeth yn berthnasol iddo)
Cyfenw:
Enw(au) cyntaf:
Enwau cyn priodi / eraill:
Dyddiad Geni:
Cyfeiriad Presennol:

Cyn gyfeiriad (os ydych wedi byw yn y cyfeiriad uchod am lai na dwy flynedd):
Rhif(au) Ffôn:
Cyfeiriad e-bost (dewisol):

Adran 3: Cais a wneir gan rywun sy’n gweithredu ar ran gwrthrych y data (ticiwch y blychau
priodol)
Fi yw rhiant y plentyn ac amgaeaf dystiolaeth o fy nghyfrifoldeb rhianta
Mae'r plentyn dros 13 oed ac yr wyf yn amgáu caniatâd gan y plenty i’w rannu
Fi yw'r cynrychiolydd personol ar gyfer person marw a dwi wedi cynnwys tystiolaeth
Dwi’n gofyn am y wybodaeth ar ran rhywun arall ac yn cynnwys caniatâd ysgrifenedig

Os ydych chi’n gofyn am wybodaeth ar ran gwrthrych y data rhowch eich manylion isod:
Enw Llawn:
Cyfeiriad:

Rhif(au) Ffôn:
Cyfeiriad e-bost (dewisol):
Perthynas i wrthrych y data:
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Adran 4: Manylion y wybodaeth y gofynnir amdano
I’n galluogi ni i ddelio â’ch cais yn sydyn ac effeithlon rhowch wybod i ni gymaint o fanylion ag sy’n
bosib am y wybodaeth yr ydych eisiau a’r gwasanaeth(au) yr ydych wedi’i dderbyn gennym. Neu, os
ydych yn gwybod pa Adran sydd gyda’ch gwybodaeth yna nodwch isod, h.y. Gwasanaethau
Cymdeithasol, Addysg, Tai ac ati.

Adran 5: Prawf o hunaniaeth
Dewiswch un o bob adran.
(1)
Prawf o dystiolaeth gyda llun
Pasport
Trwydded yrru
Arall
nodwch os gwelwch yn dda ............................................
(2)
Prawf o gyfeiriad
Bil gwasanaethau

Cyfriflen banc

Arall

nodwch os gwelwch yn dda ............................................
Peidiwch ag anfon y dogfennau gwreiddiol

Adran 6: Datganiad
Rwy’n tystio bod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn wir ac yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth.
Deallaf fod ymdrechu i gael gafael ar wybodaeth yn defnyddio gwybodaeth ffug yn drosedd o dan y
ddeddfwriaeth diogelu data.
Enw:
Llofnod:
Dyddiad:

Adran 7: Gwneud y cais
Pan fyddwch wedi llenwi'r ffurflen hon gallwch e-bostio, postio neu ei gyflwyno mewn person gyda
chopïau o’ch prawf adnabod i:
Swydd:

Tîm Gwybodaeth Corfforaethol
Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid
Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY

E-bost: foi@wrexham.gov.uk
Yn Bersonol: Galw Wrecsam
16 Stryt yr Arglwydd Wrecsam, LL11 1LG.
Oriau:
9.00am – 4.30pm
Dydd Llun, Mawrth, Mercher a Gwener
10.30am – 5.30pm
Dydd Iau
Mae’r wybodaeth wedi’i gynnwys yn y ffurflen yn cael ei ddefnyddio i ddelio â'ch cais gwrthrych am
wybodaeth yn unig ac ni fydd yn cael ei gadw’n hirach nag sydd ei angen o dan y ddeddfwriaeth
diogelu data.
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