Cais i ddatgelu data personol o dan Atodlen 2,
Rhan 1 o Ddeddf Diogelu Data 2018 - at ddibenion
Troseddu a Threthiant

Adran 1: Manylion y cwmni / sefydliad sy'n gwneud y cais
Enw'r Cwmni / Sefydliad
Cyfeiriad a chod post

Rhif ffôn (switsfwrdd)
Gwefan
Adran 2: Manylion y gweithiwr sy'n gwneud cais
Enw'r gweithiwr
Teitl Swydd
Rhif ffôn (uniongyrchol)
Cyfeiriad e-bost
Eich rhif cyfeirnod (os yw'n
berthnasol)
Adran 3: Gwybodaeth am bwy sydd ei hangen arnoch chi?
Rhowch gymaint o wybodaeth ag sy'n bosibl i'n helpu ni i ddod o hyd i fanylion y person sydd ei
angen arnoch chi. Rhowch wybodaeth megis enw cyntaf, enw canol, cyfenw, enwau hysbys neu
flaenorol eraill, cyfeiriad cyfredol/blaenorol, dyddiad geni, rhif yswiriant gwladol, rhifau cyfeirnod
perthnasol ac ati.
***Noder: rhaid i'r wybodaeth sy'n cael ei cheisio fod yn berthnasol i unigolyn penodol. Ni
ddylid defnyddio'r eithriad ar gyfer treillio am wybodaeth. Bydd ceisiadau o'r fath yn cael
eu gwrthod ***
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Adran 4: Pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi (byddwch mor benodol â phosibl)?

Adran 5: Pam fod angen yr wybodaeth yma arnoch chi? Disgrifiwch beth rydych chi'n
ceisio ei ddangos neu ei brofi gyda'r wybodaeth yma.
Byddwch mor benodol â phosibl gan y bydd hyn yn helpu yn ystod y broses o wneud
penderfyniad. Os nad oes modd i chi ddarparu gwybodaeth benodol gan y bydd yn rhagfarnu'r
pwrpas, nodwch hynny.

Adran 6: Disgrifiwch pam y mae'r wybodaeth yma'n angenrheidiol at y diben, gan
gynnwys yr effaith rydych chi'n rhagweld os na fydd yr wybodaeth yn cael ei darparu.
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Adran 7: Rhowch fanylion unrhyw gamau rydych eisoes wedi'u cymryd i ddarganfod yr
wybodaeth yma drwy ddulliau eraill.

Adran 8: O dan ba eithriad ydych chi'n gofyn am yr wybodaeth?

Troseddu a Threthiant: Cyffredinol (DPA2018, Atodlen 2, Rhan 1 (2))


Atal neu ddatrys trosedd



Dal neu erlyn tramgwyddwyr



Asesu neu gasglu trethi neu dollau neu gosb o natur debyg

Ticiwch y blwch
perthnasol

Adran 9: O dan ba bwerau statudol a/neu ddeddfwriaeth rydych chi'n gofyn am yr
wybodaeth?

Adran 10: Nodwch unrhyw amserlenni perthnasol ar gyfer y cais yma.
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Adran 10: Datganiad


Rydw i eisiau cael gafael ar ddata personol o dan Atodlen 2, Rhan 1 (2) o Ddeddf Diogelu
Data 2018.



Rydw i'n cadarnhau bod gen i'r hawl i wneud y cais yma ar ran fy nghyflogwr (fel sydd wedi
ei nodi yn Adran 1 o'r ffurflen yma).



Rydw i'n cadarnhau bod angen yr wybodaeth at y diben/dibenion ar y ffurflen yma, a byddai
peidio â datgelu'r wybodaeth yn gwneud drwg i'r diben hwnnw/y dibenion hynny.



Rydw i'n cadarnhau y bydd unrhyw wybodaeth sy'n cael ei datgelu o dan y cais yma'n cael
ei defnyddio at y diben(ion) a nodir ar y ffurflen gais yma'n unig.



Rydw i'n deall, os oes unrhyw ran o'r wybodaeth a roddir ar y ffurflen yma yn anghywir, y
byddaf yn cyflawni trosedd o dan Ran 6, Adran 170-173 o Ddeddf Diogelu Data 2018
(DPA2018).

Llofnod y person sy'n gwneud y cais:
Dyddiad:

Mae modd cyflwyno ceisiadau'n uniongyrchol i'r Gwasanaeth/Adran y mae'r wybodaeth y
gofynnir amdani yn berthnasol iddynt. Fel arall, mae modd cyflwyno ceisiadau i
Rheoli.Gwybodaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk
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