
 
 Cofrestru gyda'r Prosiect Dysgu Creadigol 

 
Mae angen gwybodaeth sylfaenol arnon ni er mwyn cysylltu gyda chi am y gweithdy/y rhaglen rydych chi'n 
cymryd rhan ynddi, ac i sicrhau eich bod chi'n ddiogel fel ein dyletswydd gofal. Bydd yr holl wybodaeth 
rydych chi'n ei darparu'n cael ei storio yn ein cronfa ddata ddiogel, yn cael ei thrin yn gyfrinachol, ac ni fydd 
yn cael ei rhannu y tu hwnt i'r partneriaid cyflenwi, Ymddiriedolaethau a Sefydliadau. 
 

 
Ticiwch y blwch hwn os ydych chi'n dymuno i Ganolfan Mileniwm Cymru gysylltu â chi am gyfleoedd dysgu 
creadigol yn y dyfodol drwy e-bost a/neu'r post 
 
      Ydw, drwy e-bost               Ydw, drwy'r post 
 
 
Sut clywsoch chi am y prosiect/gweithdy hwn? _________________________________ 
 
Caiff data'r cyfranogwyr ei storio tan i'r cyfranogwr droi'n 25 oed, neu am gyfnod o 7 mlynedd (pa bynnag 
un sydd hiraf), er mwyn gallu rhannu cyfleoedd gyda chi, at ddibenion archwilio ac i fodloni telerau cyllido. 
 
Os ydych chi'n dymuno tynnu eich cydsyniad i storio eich data yn ôl ar unrhyw adeg, e-bostiwch data-
protection@wmc.org.uk 
 

 
Enw'r Prosiect _______Radio Platfform____________________________________ 

Dyddiad Heddiw _____________________________________________________________________ 

 
GWYBODAETH AM Y CYFRANOGWR  

Enw Cyntaf ________________________________________________________________________ 

Cyfenw ________________________________________________________________________ 

Cyfeiriad ________________________________________________________________________ 

Cod Post ________________________________________________________________________ 

Dyddiad Geni ________________________________________________________________________ 

Enw a rhif ffôn cyswllt mewn argyfwng _________________________________________________ 

Oes unrhyw anghenion hygyrchedd penodol gyda chi?  
_____________________________________________________ 

Oes unrhyw ofynion deietegol gyda chi? _____________________________________________________ 

A fyddai well gyda chi i ni gyfathrebu â chi yn Gymraeg neu yn Saesneg? ______________________________ 

Ar gyfer ymweliadau a thripiau, oes angen caniatâd pellach arnoch chi? 
 

 

Cwblhewch y ffurflen yma fel y cyfranogwr os ydych chi'n 16 
oed neu'n hŷn 
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Diolch yn fawr i chi am gymryd yr amser i gwblhau'r ffurflen yma. Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich gweld 
yn y gweithdy nesaf. Dychwelwch y ffurflen yma at gyflogai'r Ganolfan neu drwy e-bost i 
addysg@wmc.org.uk.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYDSYNIAD TYNNU LLUNIAU, FFILMIO NEU RYDDHAU I'R WASG AT DDIBENION NID ER 
ELW  

Yn ystod gweithdai creadigol, mae'n bosib y byddwn ni'n creu cynnwys o'r cyfranogwyr er mwyn gallu 
cofnodi a rhannu stori eu taith, ac er mwyn cael tystiolaeth o unrhyw effeithiau y mae'r 
gweithdy/prosiect wedi'u cael.  

Gall y cynnwys yma gynnwys lluniau, fideo a recordiadau llais, ac mae'n bosib y byddan nhw'n cael 
eu rhannu at y dibenion canlynol: 

• Cyfathrebu mewnol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a sefydliadau prosiect partner 
• Sylw yn y wasg / ar wefannau a'r cyfryngau cymdeithasol / cyhoeddiadau a gohebiaeth â'r 

cyhoedd  
• Dibenion adrodd gan gynnwys wrth gyrff cyllido 
• Darlledu 

I gydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2016, bydd angen eich caniatâd arnon ni cyn y 
gallwn dynnu eich llun neu eich recordio. Llofnodwch y ffurflen isod a nodi'r dyddiad i roi caniatâd.  

Rydw i wedi darllen a deall yr amodau defnydd: 

Enw (mewn llythrennau bras): ____________________________________ 

Llofnod: ________________________________________________ 

Enw (mewn llythrennau bras) rhiant/gofalwr/gwarcheidwad: ______________________________ 
 
Llofnod rhiant/gofalwr/gwarcheidwad: ________________________________________________ 
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