
Cais gwrthrych am wybodaeth – datgelu 

recordiad teledu cylch cyfyng (TCC) 
 
 
 
 

 

Adran 1: Eich manylion 

 

Teitl  

Enw/Enwau cyntaf  

Cyfenw  

Dyddiad Geni  

Cyfeiriad  

Cod Post  

 

Rhowch yr wybodaeth isod i ni fel bod modd i ni gysylltu â chi os byddwn ni angen 
rhagor o wybodaeth i brosesu eich cais: 

 

Rhif ffôn  

Cyfeiriad e-bost  

 
 
 

Adran 2: Manylion am y recordiad TCC sy'n destun y cais 
 
 
 

Dyddiad y recordiad  

Amser y recordiad (o fewn awr)  

Lleoliad y recordiad (ardal, enw'r 
stryd, cod post ac ati – nodwch 
gymaint o fanylion â phosibl) 

 



Anfon y ffurflen yn ôl 

Adran 2: Parhad… 
 
 
 

Disgrifiad ohonoch chi (eich rhyw, 
eich taldra, lliw eich gwallt, maint 
eich corff, y dillad roeddech chi'n 
eu gwisgo, ac ati). 

 

Disgrifiad o'r recordiad (rhowch 
gymaint o wybodaeth ag sy'n 
bosibl i'n helpu ni i ddod o hyd i'r 
recordiad sydd ei angen arnoch 
chi) 

 

Unrhyw wybodaeth arall a fydd o 
gymorth i ni ddod o hyd i'r 
recordiad. 

 

 
 
 

Adran 3: Datganiad 
 

• Rydw i'n tystio bod yr wybodaeth yn y ffurflen yma yn gywir. 

• Rydw i eisiau gwneud cais gwrthrych am wybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 
1998 i gael gafael ar recordiad TCC ohonof i. 

• Rydw i'n deall does gen i ddim yr hawl i gael delweddau teledu cylch cyfyng sy'n ymwneud â 
phobl eraill. 

 
 
 

Llofnod:  

Dyddiad:  

 

 

 

Rhaid dychwelyd y ffurflen ar gyfer sylw:  

 
Carfan Rheoli Gwybodaeth 

CBS Rhondda Cynon Taf, 

Canolfan Hamdden Rhondda 

Fach, Tylorstown 

CF43 3HR 

 
Rheoli.Gwybodaeth@rctcbc.gov.uk 

mailto:Information.Management@rctcbc.gov.uk


AT DDEFNYDD CYNGOR RHONDDA CYNON TAF YN UNIG 

Wrth gyflwyno'r cais, darparwch brawf o'ch hunaniaeth a'ch cyfeiriad er mwyn i Gyngor 

Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf fod yn siŵr ein bod ni'n darparu'r wybodaeth gywir i'r 

person cywir. Gan eich bod chi'n gofyn am ddelweddau TCC bydd angen i chi ddarparu 

dogfennau gyda llun ohonoch chi, er enghraifft trwydded yrru neu basbort i'n helpu ni i'ch 

adnabod chi. 
 

 

 
 

Dyddiad chwilio:  

Canlyniad chwilio (Rhowch 
dic)  

Cadarnhaol:  Negyddol:  

Rhif digwyddiad V-TAS:  

Enw gweithredwr TCC:  

 


	Rhowch yr wybodaeth isod i ni fel bod modd i ni gysylltu â chi os byddwn ni angen rhagor o wybodaeth i brosesu eich cais:

