Cais am gael gweld Gwybodaeth –
systemau TCC
Defnyddir y ffurflen gais yma i ganiatáu unigolion gael gweld gwybodaeth
amdanynt ar system TCC Cyngor Gwynedd.
Rhan 1 – Manylion Personol
Enw
Cyfenw
Dyddiad geni
Cyfeiriad

Cod Post
Rhif ffôn

Rhan 2 - Prawf adnabod
Er mwyn ein helpu i sefydlu pwy ydych chi, mae’n rhaid i chi gynnwys dogfennau
swyddogol gyda’ch ffurflen gais.
Er enghraifft: copi o dystysgrif geni, trwydded yrru, copi gwreiddiol o fil gwasanaeth
diweddar.
Hefyd, llun diweddar ohonoch yn dangos eich wyneb yn glir.
Os nad ydych yn cynnwys prawf adnabod, gall hyn arwain at oedi gyda’ch cais.

Rhan 3 – Cyflwyno gwybodaeth
Mae gennych hawl, gyda rhai eithriadau, i dderbyn copi o’r wybodaeth ar ffurf
barhaol. A ydych yn dymuno:
(a) cael gweld y wybodaeth a derbyn copi parhaol

Ydw/Nac ydw

(b) cael gweld y wybodaeth un unig

Ydw/Nac ydw

Rhan 4 – Datganiad
Mae’r wybodaeth ar y ffurflen gais yma’n gywir ac ynglŷn â mi fy hun
Llofnod

Dyddiad

Rhan 5 – Er mwyn ein helpu i ddod o hyd i’r wybodaeth
Os yw’r wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdani yn ymwneud â throsedd neu
ddigwyddiad penodol, yna llenwch y Rhan yma.
Os yw’r wybodaeth yr ydych ei hangen yn ymwneud â cherbyd, eiddo neu fath arall o
wybodaeth, nodwch hynny isod.
Oeddech chi: (ticiwch y blwch priodol)
Yn berson a oedd yn adrodd am drosedd neu ddigwyddiad



Yn dyst i drosedd neu ddigwyddiad



Yn ddioddefwr trosedd



Yn berson a gyhuddwyd neu a gafwyd yn euog o drosedd



Arall – nodwch os gwelwch yn dda

Dyddiad ac amser y digwyddiad
Lleoliad y digwyddiad
Manylion cryno ynglŷn â’r digwyddiad

Cyn anfon y ffurflen, gwiriwch:
A ydych wedi llenwi POB rhan?
A ydych wedi cynnwys y dogfennau adnabod?
A ydych wedi arwyddo a dyddio’r ffurflen?
Anfonwch y ffurflen at Steven Edwards, Rheolwr Gweithredol Gwaith
Bwrdeistrefol, Caergylchu, Depo Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DB.
Sut ydym yn defnyddio eich data
Caiff y wybodaeth yn y ffurflen hon ei defnyddio er diben ymdrin â'ch cais am wybodaeth, a
bydd yn cael ei phrosesu o dan ddeddfwriaeth diogelu data. Ni fydd yn cael ei rhannu y tu
allan i'r Cyngor, a chedwir y wybodaeth am gyfnod o dair blynedd. Am ragor o wybodaeth am
eich hawliau, gweler y dudalen am breifatrwydd ar wefan y Cyngor.

