CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
TAFLEN WYBODAETH – ACHLYSURON DINESIG
1.

Enw’r achlysur ynghyd â manylion bras (atodwch unrhyw wybodaeth gefndirol
berthnasol a rhaglen lawn os oes un ar gael): .................................................................
.........................................................................................................................................

2.

Lleoliad (cyfeiriad llawn): ..............................................................................................
.........................................................................................................................................

3.

Dydd: ............................ Dyddiad: ........................... Amser: ......................................

4.

Amser y dylai’r Maer a’r Faeres gyrraedd yr achlysur: .................................................

5.

Enw a swydd (e.e. llywydd) yr unigolyn a fydd yn cyfarch y Maer wrth iddo
gyrraedd: .........................................................................................................................

6.

Pryd ddisgwylir i’r achlysur orffen: ...............................................................................

7.

Rhowch x yn y blwch perthnasol:
Gwisg hwyrol (côt gynffon)  Gwisg ginio (tei du)  Siwt bob dydd 
Anffurfiol  Addurniadau  Cadwyni 

8.

Nodwch a ddymunwch i’r Faeres fod yn bresennol hefyd:
Byddaf  Na fyddaf 

9.

Llwncdestun neu bwnc yr araith (os oes un) a nodiadau bras (parhewch ar dudalen
arall os bydd angen): .......................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

10.

Enw’r unigolyn neu unigolion y dymunwch i’r Maer gyfeirio atynt a pham: ................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

11.

Unrhyw wybodaeth arall a allai fod o gymorth: .............................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

12.

Dychwelwyd y manylion gan:
Enw: ................................................................................................................................
Cyfeiriad: ........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Rhif ffôn: .........................................................................................................................

DYCHWELWCH Y DAFLEN HON AT Y SWYDDOG CEFNOGI DINESIG,
PARLWR Y MAER, NEUADD Y DREF, WRECSAM, LL11 1AY.
FFURFLEN GANIATÂD AR GYFER DEFNYDDIO
LLUN O BLENTYN Â NEU HEB ENW
Rydym yn cymryd y mater o warchod data o ddifrif ac ni fuasem yn defnyddio delwedd nac
yn datgelu enw eich plentyn yn fwriadol heb ofyn am eich caniatâd ymlaen llaw.
Printiwch yr holl fanylion yn y blwch gwyn isod, ac eithrio lle nodir fel arall.
Eich enw a/neu enw eich plentyn (prif lythrennau)
Cyfeiriad cartref
Ysgol
Deallaf y bydd y ddelwedd hon yn cael ei defnyddio at y pwrpasau canlynol yn unig:
*
*
*
*

gwybodaeth, arddangosiadau ac arddangosfeydd electronig ac argraffedig sy’n
ymwneud â’r gweithgaredd a welir yn y llun
unrhyw ymgyrch neu faes perthynol tebyg
cyhoeddusrwydd y Cyngor
â’ch caniatâd, byddwn yn rhoi’r llun ac enwau llawn i’r cyfryngau

Deallaf NA fydd y ddelwedd hon yn cael ei defnyddio ar gyfer:
*

unrhyw beth a allai fod yn negyddol o ran tôn neu a allai ddigio rhywun, eu siomi neu
achosi gofid e.e. unrhyw beth allai roi enw drwg i chi a/neu eich plentyn

Ar ôl darllen y datganiad uchod, a ydych yn rhoi eich caniatâd i ni dynnu a defnyddio llun
o’ch plentyn? (ticiwch y blwch perthnasol)
YDWYF, rwy’n caniatáu i chi ddefnyddio’r llun
NAC YDWYF, nid wyf yn caniatáu i chi ddefnyddio’r llun
A ydych yn rhoi eich caniatâd i ni ddefnyddio’r llun hwn ac enw llawn eich plentyn, a’u
rhyddhau i’r cyfryngau? (ticiwch y blwch perthnasol)
YDWYF, rwy’n caniatáu i chi ddefnyddio enw llawn fy mhlentyn
NAC YDWYF, nid wyf yn caniatáu i chi ddefnyddio enw llawn fy mhlentyn
Llofnod rhiant/gwarcheidwad
Dyddiad (DD/MM/BB)
Unwaith i chi gwblhau’r ffurflen hon, dylech ei dychwelyd at y swyddog cyfrifol perthnasol
e.e. ar gyfer digwyddiadau hamdden – y Swyddog Marchnata Hamdden – neu ar gyfer
digwyddiadau corfforedig – Swyddog y Wasg.

FFURFLEN GANIATÂD AR GYFER DEFNYDDIO
DELWEDD NEU LUN O UNIGOLYN
Rydym yn cymryd y mater o warchod data o ddifrif ac ni fuasem yn defnyddio delwedd
ohonoch yn fwriadol heb ofyn am eich caniatâd ymlaen llaw. Buasem yn gofyn i chi edrych
ar y ddelwedd sy’n cael ei harddangos ar y camera digidol felly a llofnodi’r ffurflen hon.
Printiwch yr holl fanylion yn y blwch gwyn isod, ac eithrio lle nodir fel arall.
Eich enw (prif lythrennau)
Eich swydd
Deallaf y bydd y ddelwedd hon yn cael ei defnyddio at y pwrpasau canlynol yn unig:
*
*
*
*

gwybodaeth, arddangosiadau ac arddangosfeydd electronig ac argraffedig sy’n
ymwneud â’r gweithgaredd a welir yn y llun
unrhyw ymgyrch neu faes perthynol tebyg
cyhoeddusrwydd y Cyngor
â’ch caniatâd, byddwn yn rhoi enwau llawn i’r cyfryngau

Deallaf NA fydd y ddelwedd hon yn cael ei defnyddio ar gyfer:
*

unrhyw beth a allai fod yn negyddol o ran tôn neu a allai ddigio rhywun, eu siomi neu
achosi gofid e.e. unrhyw beth allai roi enw drwg i chi

Ar ôl darllen y datganiad uchod, a ydych yn rhoi eich caniatâd i ni ddefnyddio’r ddelwedd
hon? (ticiwch y blwch perthnasol)
YDWYF, rwy’n caniatáu i chi ddefnyddio’r llun
NAC YDWYF, nid wyf yn caniatáu i chi ddefnyddio’r llun
A ydych yn rhoi eich caniatâd i ni ddefnyddio’r ddelwedd hon a’ch enw llawn? (ticiwch y
blwch perthnasol)
YDWYF, rwy’n caniatáu i chi ddefnyddio fy enw llawn
NAC YDWYF, nid wyf yn caniatáu i chi ddefnyddio fy enw llawn
Eich llofnod
Dyddiad (DD/MM/BB)
Unwaith i chi gwblhau’r ffurflen hon, dylech ei dychwelyd at y swyddog cyfrifol perthnasol
e.e. ar gyfer digwyddiadau hamdden – y Swyddog Marchnata Hamdden – neu ar gyfer
digwyddiadau corfforedig – Swyddog y Wasg.

