CAIS AM RYDDHAD ARDRETHI
BUSNES DEWISOL
L ETTING U S K NOW
Gwasanaethau Eiddo
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint CH7 6NA

EICH ENW A’CH CYFEIRIAD:

Rhif ffôn: (01352) 704848
Os oes angen ichi gysylltu â ni, nodwch
Gyfeirnod eich Cyfrif
CWBLHEWCH YR HOLL GWESTIYNAU MEWN INC DU A DYCHWELWCH Y FFURFLEN
YNGHYD Â CHOPÏAU O’CH CYFANSODDIAD YSGRIFENEDIG A’CH CYFRIFON ARIANNOL
ARCHWILIEDIG DIWETHAF I:
TRYSORYDD Y SIR, CYNGOR SIR Y FFLINT, NEUADD Y SIR, YR WYDDGRUG, SIR Y FFLINT.
CH7 6NB

A. MANYLION EIDDO’R ARDRETHI BUSNES

1.

Enw’r Trethdalwr/y Clwb

2.

Cyfeiriad yr Eiddo

Cyswllt
3.

Rhif ffôn:

Enw a Chyfeiriad y sawl y dylid
anfon llythyr ato/ati os yw’n wahanol i’r uchod

B. ENW’R CORFF

4.

Rhowch amlinelliad byr o
amcanion y corff

5.

Sut mae’r gymuned yn elwa
oherwydd gwaith y corff?

6.
7.

YDI/NAC YDI
Ydi’r corff wedi’i gofrestru â’r Comisiwn
Elusennau?
Os ydi, rhowch y Cyfeirnod
(Rhowch gylch o amgylch eich ateb)

8.

Ydi’r corff yn gysylltiedig â chorff lleol neu genedlaethol? Os felly, rhowch y manylion
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C. DARPARU CYFLEUSTERAU
9.

Ar gyfer beth mae’r adeilad
yn cael ei ddefnyddio?

10. Ydi’r adeilad yn cael ei ddefnyddio
ar gyfer unrhyw beth arall, hyd yn
oed os yw’n cael ei logi i fudiadau
gwirfoddol – os felly, rhowch y
manylion
11. Ydych chi’n llogi’r cyfleusterau?
Os felly, rhowch y manylion

OES/NAC OES

12. Oes gennych chi far trwyddedig?

(Rhowch gylch o amgylch eich ateb)

D. AELODAU’R CORFF
13. Ydi pawb yn y gymuned yn gallu
14. ymaelodi ?

YDI/NAC YDI
(Rhowch gylch o amgylch eich ateb)

15. Os oes raid ymaelodi â’r clwb,
Beth yw’r tâl blynyddol?

£

16. Ydi’r corff yn annog pobl o
grwpiau arbennig i ymaelodi, e.e.
grwpiau ieuenctid, pobl ag anableddau?

E. DATGANIAD
Os felly, rhowch y manylion.
RWY’N TYSTIO DRWY HYN FOD Y WYBODAETH UCHOD YN GYWIR HYD Y GWN AC Y CREDAF.
Llofnod
Swydd
Dyddiad
Hoffech chi dderbyn bil Adrethi busnes drwy e-bost?
*Cyfeiriad e-bost:
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Hoffwn*

Na hoffwn

Hysbysiad Preifatrwydd
Bydd Cyngor Sir Y Fflint yn defnyddio’r wybodaeth byddwch yn ei rhoi ar y ffurflen hon, ac
unrhyw dystiolaeth ategol y byddwch yn ei ddarparu er mwyn asesu eich rhwymedigaethau o
ran Treth y Cyngor. Mae hyn yn angenrheidiol o dan Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 a'r
holl reoliadau perthnasol eraill sy’n ymwneud ag asesiad Treth Y Cyngor.
Byddwn yn cadw eich data dros y cyfnod y byddwch yn atebol i dalu Treth Y Cyngor ac am
gyfnod o 7 mlynedd wedi i'ch rhwymedigaeth i dalu Treth y Cyngor ddod i ben.
Mae’n bosib y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda gwasanaethau eraill y Cyngor er
mwyn sicrhau bod ein cofnodion yn gyfredol, er mwyn gwella safon y gwasanaethau rydym yn
eu darparu, ac i berfformio unrhyw un o'n dyletswyddau statudol, gan gynnwys dyletswyddau
gorfodi.
Efallai y bydd Cyngor Sir y Fflint yn gwirio’r wybodaeth rydych wedi'i darparu, neu wybodaeth
amdanoch chi y mae rhywun arall wedi’i darparu, â gwybodaeth arall sydd gennym. Efallai y
byddwn hefyd yn cael gwybodaeth amdanoch gan drydydd parti, neu yn rhoi gwybodaeth
iddynt er mwyn:





sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir
atal neu ganfod troseddau
asesu neu gasglu unrhyw dreth neu unrhyw ardrethi tebyg
diogelu arian cyhoeddus.

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.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx
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