
 
Taflen Casglu Data  

 

Gwnewch yn siŵr fod yr holl wybodaeth a roddir isod yn gywir. 
Cwblhewch y daflen a'i dychwelyd i swyddfa'r ysgol. 

Cyfenw:  Cyfenw 
Cyfreithiol: 

 

Enw Blaen:  Enw canol:  
Enw o'ch dewis:  Rhyw:  
Dyddiad Geni:  Blwyddyn:  Grŵp cofrestru:  
  
Cyfeiriad:  
Côd Post:  

 
 

Rhowch fanylion pob person sydd â chyfrifoldeb rhiant drosoch ynghyd â manylion unrhyw un arall yr hoffech i ni gysylltu â nhw 
mewn argyfwng. 
Rhestrwch y rhain mewn trefn fel ein bod yn gwybod â phwy y dylwn ni gysylltu gyntaf mewn argyfwng. 
 

Blaenoriaeth Enw/Perthynas Cyfeiriad cartref Ffôn gwaith 

1   
  

 
Rhif ffôn gwaith:  

Rhif Ffôn Cartref:  

Rhif Ffôn 
Symudol: 

 

E-bost 
Riant/Rieni: 

 

2   

 
Rhif ffôn gwaith: 

Rhif Ffôn Cartref: 
 

Rhif Ffôn 
Symudol: 

 

E-bost 
Riant/Rieni:  

 

3   

 
Rhif ffôn gwaith: 

Rhif Ffôn Cartref:  

Rhif Ffôn 
Symudol: 

 

E-bost:  

Prydau Ysgol Am Ddim IE  NA   
 

Meddygfa:  
Cyfeiriad:   
Rhif Ffôn:  

 

Cyflyrau meddygol/Alergeddau: 

 

Nodiadau meddygol: 
 
 
 

 

Crefydd:  
Bwdhydd  Mwslim  Hindŵ  Crefydd arall  

 
Cristion  Dim crefydd  Iddew  Sîc  

Cenedligrwydd:  
Cymro  Saes  Albanwr  Gwyddel  Prydeiniwr  Arall  
Iaith cartref: Cymraeg  Saesneg  Arall  

Yn siarad Cymraeg gyda rhiant/rhieni: Un  Y ddau  Dim un o'r ddau  

Yn siarad Cymraeg gyda chwaer/brawd: Ydw  Nac ydw  Dd/B  

Brawd neu chwaer yn YGG Bryn Tawe: Oes  Nac Oes  Dd/B  
Enwau'r chwiorydd/brodyr:  



 

Ethnigrwydd:   
Affganistanaidd  Eritreaidd   Cwrdaidd  Grŵp Ethnig Arall  Slofenaidd  

Asiaidd Affricanaidd  Roma UE  
Lladin-
Americanaidd/De/Canolbarth 

 Sipsi arall  Somalaidd  

Albaniaidd  Ffilipinaidd  Latfiaidd  Cefndir cymysg arall  Sbaenaidd  

Arabaidd  Ffrengig  Lebaneaidd  Pacistanaidd arall  Tamil Sri Lankaidd  

Asiaidd ac unrhyw grŵp 
ethnig arall 

 Almaenig  Libyaidd  Roma arall  Swdanaidd  

Asiaidd a Du  Ghanaidd  Lithwanaidd  Teithiwr arall  Syriaidd  

Asiaidd a Tsieineaidd  
Groegaidd/Cypraidd 
Groegaidd 

 Maleiaidd  Gwyn arall  Taiwaneaidd  

Bangladeshaidd  Sipsi o wledydd eraill  Tsieineaidd Maleiaidd  Pwylaidd  Thai  

Du ac unrhyw grŵp 
ethnig arall 

 
Tsieineaidd Hong 
Kong 

 Maltaidd  Polyneiaidd  
Teithiwr o Etifeddiaeth 
Wyddelig 

 

Du a Tsieineaidd  Hwngaraidd  Pacistanaidd Mirpuri  Portiwgeaidd  
Twrcaidd/Cypraidd 
Twrcaidd 

 

Ewropeaidd Du  Indiaidd  Montenegroaidd  Roma o wledydd eraill  Wcreinaidd  

Du Gogledd America  Iranaidd  Morocaidd  Romanaidd  Fietnamaidd  

Bosniaidd-
Hertsegofinaidd  

 Iracaidd  Nepalaidd  Rwsiaidd  Gwyn-Prydeinig  

Sipsi Prydeinig  Eidalaidd  Teithiwr Newydd  Sawdi-Arabaidd  
Gwyn ac unrhyw grŵp 
ethnig arall 

 

Bwlgaraidd  Siapaneaidd  Nigeraidd  Sgandinafaidd  Gwyn ac Asiaidd  

Caribïaidd  Kashmiraidd  Teithiwr Galwedigaethol  Serbaidd  
Gwyn a Du 
Affricanaidd 

 

Tsieineaidd ac unrhyw 
grŵp ethnig arall 

 Kashmiraidd arall  Asiadd arall  Sierra Leonaidd  Gwyn a Du Caribïaidd  

Croataidd  
Pacistanaidd 
Kashmiraidd 

 Du Arall   
Tsieineaidd 
Singaporaidd 

 Gwyn a Tsieineaidd  

Tsiecaidd  Coreaidd  Du Affricanaidd Arall  Sinhalesaidd  
Gwyn Ewropeaidd 
Arall 

 

Eifftaidd  Kosofanaidd  Tsieineaidd Arall  Slofacaidd    Yemenaidd  
 

 

Datganiad ar gyfer ffurflen trefniadau rhyddhau/casglu: 

 
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Defnyddir eich 
gwybodaeth i sicrhau bod yr ysgol yn defnyddio gweithdrefnau rhyddhau diogel a phriodol ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Ni chaiff unrhyw 
wybodaeth a ddarperir ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill.  Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd 
penodol oni bai fod gofyn i ni neu y caniateir i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.   
 
Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar rwymedigaeth gyfreithiol am fod gofyn i 
ni gadw plant yn ein gofal yn ddiogel rhag niwed. I gael mwy o wybodaeth am sut mae'r ysgol yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys 
eich hawliau fel gwrthrych y data, gweler hysbysiad preifatrwydd yr ysgol ar ein gwefan 
 https://www.bryntawe.swansea.sch.uk/ 
 
Datganiad i'w ddefnyddio ar ffurflen caniatâd i dynnu lluniau/recordio fideo: 

 
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yw'r rheolwr data ar gyfer y wybodaeth bersonol a gaiff ei gasglu. Ni chaiff eich gwybodaeth ei defnyddio 
at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd penodol oni bai fod gofyn i ni neu y 
caniateir i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.   
 

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd y gallwch ei dynnu'n ôl ar 
unrhyw adeg. I gael mwy o wybodaeth am sut mae'r ysgol yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, 
gweler hysbysiad preifatrwydd yr ysgol ar ein gwefan https://www.bryntawe.swansea.sch.uk/ 
 
 

Lluniau: 

Rhoddaf ganiatâd i luniau o fy mhlentyn gael eu defnyddio ar safwe’r ysgol, gwefannau cymdeithasol (trydar ac ati) neu mewn papurau 
newydd 
   
Arwyddwyd: ………………………………………………………….                                  Dyddiad: …………………………………………. 
 
 
Defnyddio TGCH: 

Rwyf wedi darllen a deall y Polisi TGCH/Rhyngrwyd sydd wedi ei grynhoi yn llyfr cyswllt fy mhlentyn, a rhoddaf ganiatâd i’m plentyn 
ddefnyddio ebost a rhyngrwyd tra yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe. 
 
Arwyddwyd: ………………………………………………………….                                 Dyddiad: …………………………………………… 

 

https://www.swansea.gov.uk/privacynotice
https://www.bryntawe.swansea.sch.uk/
https://www.swansea.gov.uk/privacynotice
https://www.bryntawe.swansea.sch.uk/

