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Ffurflen caniatâd a  

chydsyniad cleient 

Pan fyddwn ni’n cofnodi a defnyddio’ch gwybodaeth bersonol: 

● dim ond pan fydd gennym reswm da dros wneud hynny y byddwn yn ei defnyddio 

● dim ond pan fo hynny’n angenrheidiol a pherthnasol y byddwn yn ei rhannu 

● ni fyddwn yn ei gwerthu i sefydliadau masnachol 

 

Mae angen i ni gofnodi gwybodaeth amdanoch chi i’n helpu gyda’ch ymholiad. Mae gennym 

ddiddordeb dilys i wneud hyn. Rhowch wybod i ni os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth am sut 

byddwn yn defnyddio’ch data. 

Enw cleient  

Cyfeiriad 

cleient 

 

Dyddiad 

geni 

 Rhywedd   

 

Mae’n well gen i eich bod yn cysylltu â mi ar (ticiwch bob bocs sy’n gymwys)  

☐  E-bost   ……………………………………….………………………………………………………………… 

☐  Ffôn symudol  ……………………………………….………………………………………………………………. 

☐  Ffôn cartref  ……………………………………….……………………………………………….. 

☐  Ffôn gwaith  ……………………………………….………………………………………………… 

☐  Cyfeiriad cartref  

Peidiwch â defnyddio’r cyswllt canlynol (e.e. Cyfeiriad) …………………………………… 

Rydym angen eich caniatâd i gofnodi a defnyddio’ch data personol categori 

arbennig 
 

Rydym angen eich caniatâd penodol i ddefnyddio rhai mathau o wybodaeth, gan gynnwys eich 

ethnigrwydd, cyflyrau iechyd a’ch aelodaeth undeb llafur. 

Os ydych chi’n cytuno, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon, a elwir yn ‘ddata personol categori 

arbennig’ i: 

● roi cyngor i chi 
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● ein helpu i gasglu data i wella ein gwasanaeth 

● cefnogi ein gwaith ymchwil mewn ffordd fel na ellir eich adnabod 

● ar gyfer Prosiectau Llywodraeth Cymru, rydym yn rhannu ystadegau gyda'n cyllidwr 

mewn ffordd na fydd yn eich adnabod er mwyn monitro perfformiad a chyllid 

 

Byddwn yn gofalu bod eich holl wybodaeth yn cael ei chadw yn ein system rheoli achosion diogel. 

Trwy dicio’r bocsys isod rydych chi’n rhoi’ch caniatâd i Gyngor ar Bopeth gofnodi’r data personol 

categori arbennig rydych chi’n dewis ei ddarparu i Gyngor ar Bopeth. 

Ydw, rydw i’n cydsynio i chi gadw gwybodaeth am fy (ticiwch bob un rydych chi’n cytuno 

iddynt) 

Ethnigrwydd  ☐        Cyflwr Iechyd  ☐       Aelodaeth Undeb Llafur ☐           

Crefydd  ☐   Cyfeiriadedd Rhywiol  ☐  

Allwn ni gysylltu â chi i gael adborth? 

Rydym am ofalu bod ein gwasanaeth yn diwallu’ch anghenion. Er mwyn ein helpu i ddeall a ydym yn 

llwyddo ac i wella ein gwasanaeth, efallai y byddwn am gysylltu â chi rywbryd eto i ofyn i chi am eich 

adborth. Weithiau, byddwn angen sefydliad ymchwil y gallwn ymddiried ynddo i’n helpu i wneud 

hynny. 

Byddwn yn penderfynu gyda phwy y byddwn yn cysylltu i gael adborth ar y gwasanaethau a 

ddefnyddiwyd a pha fath o gyngor a gafwyd. Efallai y byddwn yn defnyddio eich data categori 

arbennig hefyd er mwyn i ni gael clywed gan wahanol grwpiau. 

Ticiwch y bocs isod os ydych chi’n cytuno i ni gysylltu â chi. 

☐  Rwy’n cytuno i Gyngor ar Bopeth fy newis i ar gyfer adborth a defnyddio fy 

ngwybodaeth a chysylltu â mi 

Eich llofnod 

Enw:  
 

Llofnod:  Dyddiad:  

 


