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Ffurflen Cais Mynediad gan Wrthrych  
 

Nodiadau i Ymgeiswyr  

 

1. O dan Ddeddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Cyffredinol yr DU ar Ddiogelu 

Data, mae gan unigolyn hawl i gael gwybod os yw data personol amdano’n 

cael eu defnyddio neu eu cadw, gan gynnwys copi o unrhyw wybodaeth o’r 

fath gydag unrhyw esboniadau angenrheidiol o godau.  

 

2. Rhaid cynnwys gyda’r cais unrhyw wybodaeth / ddogfennau angenrheidiol i 

adnabod yr ymholwr (cerdyn y Coleg, dogfen gyda thystiolaeth o bwy ydyw) er 

mwyn dod o hyd i’r cofnod gofynnol.  

 

4. Bydd y Grŵp, fel rheolydd y data, yn cydymffurfio â’r cais am ddatgeliad o fewn 

30 diwrnod i dderbyn y cais neu, os yn hwyrach, ar ôl derbyn yr wybodaeth y 

cyfeirir ati yn (2) uchod. Mae gwahanol reoliadau’n berthnasol mewn perthynas 

â chanlyniadau arholiadau.  

 

5. Llenwch y ffurflen ganlynol, llofnodi’r datganiad sy’n cyd-fynd ac wedyn ei 

chyflwyno, gyda thystiolaeth o bwy ydych chi, i Swyddog Diogelu Data’r Grŵp, 

yn y cyfeiriad sydd wedi’i nodi dros y dudalen:           
 

Eich manylion fel Gwrthrych Data  
 

Enw Llawn (Prif Lythrennau) 

………………………………………………………………………………………… 
 

Cyfeiriad:  ………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cod Post:  …………………………………. 
 

Rhif Ffôn:  ………………….…….....  E-bost:  …………………………………………………… 
 

(Os nad chi yw gwrthrych y data, ond eich bod yn gwneud cais ar ei ran, llenwch ei fanylion 

uchod, llofnodi’r datganiad, a llenwi’r ffurflen cais trydydd parti sy’n cyd-fynd).                     
 

 

 

Statws / Perthynas Gwrthrych y Data â’r Coleg          
 

Er mwyn ein helpu ni i ddilysu pwy ydych chi a dod o hyd i’ch gwybodaeth bersonol, atebwch y 

cwestiynau canlynol mor llawn â phosib.           
 

(a) MYFYRIWR 

o Myfyriwr presennol (nodwch eich blwyddyn astudio) 
……………………………………………………………… 
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o Cyn- fyfyriwr (nodwch y dyddiad cofrestru diwethaf)  
…………………………………………………………………………. 

 

Manylion cwrs  ……………………………………………………………………………………… 
 

(b) STAFF 

o Aelod presennol o staff 
o Cyn-aelod o staff (nodwch y dyddiad y daeth y gyflogaeth i ben)  

……………………………………………………………….. 
 

Adran  …………………………………………….Rhif Cyflogres:  …………………………… 
 

Rhif Yswiriant Gwladol  ………………………… Enw Bedydd  ……………………… 
 

(c) ARALL 

 Os nad ydych yn fyfyriwr nac yn aelod o staff, pa berthynas ydych chi wedi’i chael gyda’r 

Coleg a pha bryd? 

 
 

  

 
 

Eich Cais      
 

Nodwch ddisgrifiad o’r data rydych yn gwneud cais amdanynt, ac unrhyw wybodaeth ychwanegol 

a fydd yn ein galluogi i ddod o hyd iddynt.  

 
 

 

 

 
 

Datganiad   
 

Yr wyf i ………………………………………………. yn tystio bod yr wybodaeth sydd wedi’i rhoi ar y 

ffurflen gais hon i Grŵp NPTC yn gywir. Rwyf yn deall y bydd rhaid i mi ddarparu tystiolaeth o bwy 

ydw i. Rwyf yn deall y bydd rhaid i’r Grŵp gadarnhau pwy ydw i / Gwrthrych y Data ac y bydd yn 

angenrheidiol efallai i’r Grŵp gael gwybodaeth fanylach er mwyn dod o hyd i’r wybodaeth gywir. 

Rwyf yn ymwybodol y gellir cysylltu â chanolwyr a thrydydd partïon mewn achosion lle mae 

datgelu cyfeiriadau cyfrinachol a gwybodaeth arall a gyflwynir gan drydydd parti yn gyfrinachol yn 

berthnasol.   
 

Llofnod  ……………………………………………………………….   Dyddiad  ………………………… 

 

Dychwelwch y ffurflen wedi’i llenwi at y Swyddog Diogelu Data, Grŵp Colegau NPTC, Heol 

Dŵr-y-Felin, Castell-nedd SA10 7RF neu ar e-bost i data-protection-

officer@nptcgroup.ac.uk. 
 

Dyma’r dogfennau y mae’n rhaid eu cynnwys gyda’ch cais:                   

(i) Tystiolaeth o bwy ydych chi (eich cerdyn Coleg, copi o’ch pasbort, trwydded yrru neu 
dystysgrif geni); 

(ii) Tystiolaeth o bwy yw Gwrthrych y Data (os yw’n wahanol i’r uchod); 
(iii) Tystiolaeth o ganiatâd Gwrthrych y Data i ddatgelu i drydydd parti (os oes angen fel y dynodir 

uchod);  
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Sylwer bod y Grŵp yn cadw’r hawl i atal neu gyfyngu ar wybodaeth sy’n berthnasol i drydydd 

partïon eraill (o dan delerau Adran 7 Deddf Diogelu Data 2018). 
 

 

Sylwer: Os ydych chi’n gweithredu ar ran Gwrthrych y Data, rhaid i chi gael ei 

awdurdod ysgrifenedig, gyda llofnod, i wneud hynny a rhaid i chi gynnwys yr 

awdurdod hwnnw gyda’ch cais. Llenwch yr adran hon gyda’ch manylion, yn 

ogystal â’r ffurflen uchod, gan lofnodi’r datganiad a chofio cyflwyno’r cais gyda’r ffi 

a’r dystiolaeth briodol.   
 

Manylion y Trydydd Parti sy’n gwneud cais am wybodaeth 

Enw Llawn (Prif Lythrennau) 

……………………………………………………………………………………………… 
 

Cyfeiriad:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………Cod Post:  ……………… 

 

Rhif Ffôn:  ……………….…….....  E-bost:  ……………………………… 
 

Rhowch ddisgrifiad o’ch perthynas â Gwrthrych y Data sy’n eich arwain i wneud y cais am 

wybodaeth hwn ar ei ran.    
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Manylion Gwrthrych y Data 

Enw Llawn (Prif Lythrennau) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Cyfeiriad:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………Cod Post:  …………………… 
 

Rhif Ffôn:  …………….....  E-bost:  …………………………………………… 

 


