CYF AR W YD DY D I’ CH
B ANC /C YM DE I T H AS AD E I LA DU
DA LU T R WY G YF RW N G D EB YD
UN IO N G Y RCH O L
U

EICH ENW A’CH CYFEIRIAD:

Rhif Adnabod y Cychwynwr

9 9 1 0 1 5

LLENWCH Y FFURFLEN HON MEWN INC DU A’I DYCHWELYD I:PENNAETH CYLLID, CYNGOR SIR Y FFLINT,
NEUADD Y SIR, YR WYDDGRUG, SIR Y FFLINT. CH7 6NA
FFÔN: 01352 704848
At ddefnydd swyddogol Cyngor Sir y Fflint yn unig. Nid yw hwn yn rhan
o’ch cyfarwyddyd i’r Banc / Cymdeithas Adeiladu.

1.

Rhif cyfeirnod eich cyfrif Ardrethi Busnes
U

Nodwch y dyddiad talu o’ch dewis trwy roi tic () mewn
un blwch yn unig.
U

Côd Didoli’r Banc

2.

EICH DEWIS O RAN TALU

U

Taliadau misol ar y:
1af

3.

Rhif eich cyfrif Banc / Cymdeithas Adeiladu

4.

Enw deilydd y cyfrif (fel a nodir ar eich datganiadau banc)

8ed

18ed

25ain

.

5.

U

Enw, cyfeiriad a chôd post eich Banc / Cymdeithas Adeiladu

Cyfarwyddyd i’ch Banc / Cymdeithas Adeiladu

Yn amodol ar y diogelwch a ddaw yn sgil y Warant Debyd Uniongyrchol rwy’n eich cyfarwyddo i dalu Debydau
Uniongyrchol i Gyngor Sir y Fflint o’r cyfrif a nodir ar y daflen hon.
Deallaf y gallai’r cyfarwyddyd hwn aros ym meddiant Cyngor Sir y Fflint ac, os felly, y bydd y manylion yn cael eu
trosglwyddo trwy gyfrwng electronig i’m Banc / Cymdeithas Adeiladu.
Llofnod:

Dyddiad:

Hoffech chi dderbyn bil y adrethi Busnes drwy e-bost?

Hoffwn*

Na hoffwn

*Cyfeiriad e-bost:
Torrwch y Warant ymaith a’i chadw’n ofalus

GWARANT DEBYD UNIONGYRCHOL
•
•
•
•
•

Mae’r Gwarant hwn yn cael ei gynnig gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy’n derbyn cyfarwyddiadau i dalu
Debyd Uniongyrchol.
Os yw’r swm i’w dalu, y dyddiad, neu’r amlder yn newid bydd Cyngor Sir y Fflint yn rhoi gwybod i chi 10
diwrnod gwaith cyn debydu’ch cyfrif neu, yn ôl y trefniadau a gytunwyd. Os byddwch yn gofyn i Gyngor Sir y
Fflint gasglu taliad, cewch gadarnhad o’r swm a’r dyddiad pan fyddwch yn gwneud y cais.
Os bydd Cyngor Sir y Fflint neu’ch banc neu’ch cymdeithas adeiladu’n gwneud camgymeriad wrth dalu’ch
Debyd Uniongyrchol, gallwch hawlio’r swm a dalwyd gan eich banc neu’n cymdeithas adeiladu yn ôl.
Os cewch ad-daliad nad oes gennych hawl iddo, rhaid i chi ei dalu’n ôl pan fydd Cyngor Sir y Fflint yn gofyn i
chi wneud hynny.
Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol unrhyw adeg drwy gysyllltu â’r banc neu’r gymdeithas adeiladu. Mae’n
bosibl y bydd angen cadarnhad ysgrifenedig. Rhowch wybod i ni hefyd os gwelwch yn dda.
U

Hysbysiad Preifatrwydd
Bydd Cyngor Sir y Fflint yn defnyddio’r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni ar y ffurflen hon er
mwyn casglu taliadau debyd uniongyrchol gan eich banc / cymdeithas adeiladu er mwyn talu eich
Ardrethi Annomestig.
Byddwn yn cadw eich data dros y cyfnod y byddwch yn atebol i dalu Ardrethi Annomestig ac am
gyfnod o 7 mlynedd wedi i'ch rhwymedigaeth i dalu Ardrethi Annomestig ddod i ben.
Bydd y cyfarwyddyd yn parhau gyda Chyngor Sir y Fflint ond bydd y manylion yn cael eu pasio
ymlaen yn electroneg i’ch banc / cymdeithas adeiladu.
Os ydych o’r farn bod Cyngor Sir y Fflint wedi cam-ddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg,
gallwch anfon cwyn at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u gwefan neu drwy
ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.
I gael rhagor o wybodaeth am sut y mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol a’ch hawliau,
gweler yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan - http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/ContactUs/Privac-Notice.aspx

