Ffurflen Gais Gwirfoddoli
Manylion Personol
Teitl

Enwau cyntaf:

Cyfenw:

Cyfeiriad:

Cod Post:
Cadarnhewch eich bod yn 16 neu’n hŷn:

Rhyw:

Rhif Ffôn:
Cartref:

Gwaith:

Symudol:

Cyfeiriad E-bost:

Nodwch pa rôl wirfoddol y mae gennych ddiddordeb ynddi:

Argaeledd
Dydd
Llun

Dydd
Mawrth

Dydd
Mercher

Dydd Iau

Dydd
Gwener

Dydd
Sadwrn

Dydd Sul

AM
PM
Gyda’r
Nos

Addysg a chyflogaeth
Ticiwch y blwch
Ar hyn o bryd ydych chi:
Yn gweithio

Yn ddi-waith

Wedi Ymddeol

Myfyriwr:

Llawn amser

Rhan amser

Hyfforddiant a chymwysterau

Geirdaon

Rhestrwch unrhyw gymwysterau, hyfforddiant neu sgiliau sydd gennych, neu yr ydych yn gweithio
tuag atynt, allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer y lleoliad, er enghraifft: cwrs gradd, sgiliau
ffotograffiaeth, hyfforddiant TG, sgiliau celf a chrefft ayb:

Rhowch fanylion dau berson sydd wedi cytuno i roi geirdaon.
Enw:

Enw:

Swydd:

Swydd:

Cyfeiriad:

Cyfeiriad:

Cod Post:

Cod Post: Rhif

Ffôn:

Rhif Ffôn: E-bost:
E-bost:

Profiad arall

Sut ydych chi’n nabod y person yma?

Sut ydych chi’n nabod y person yma?

Defnyddiwch y gofod hwn er mwyn rhoi gwybodaeth am unrhyw brofiadau, sgiliau neu
ddiddordebau perthnasol sydd gennych.

CYFRINACHOL: Ffurflen Ddatgelu Personol
Fe’ch cynghorir nad oes angen i chi fel arfer, o dan ddarpariaeth gorchymyn Deddf Adsefydlu
Troseddwyr (eithriadau) 1975, ddatgelu unrhyw gollfarnau sydd *wedi darfod* Fodd bynnag mae’n
rhaid i chi ddatgelu unrhyw gollfarnau heb ddarfod. Oes gennych chi unrhyw gollfarnau heb
ddarfod?
Cylchwch os gwelwch yn dda

Datganiad Personol
Dywedwch wrthym pam yr hoffech gychwyn gwirfoddoli gyda Chyngor Sir y Fflint. Byddai
gennym ddiddordeb penodol clywed sut byddai’r rôl hon o fantais i chi.

Oes

Nac oes

Os oes, rhowch fanylion llawn pob trosedd gan barhau dros y dudalen os oes angen.

Ydych chi’n ystyried bod gennych anabledd?

YDW

NAC YDW

Os ydych, beth yw natur eich anabledd?
Corfforol

Clyw

Arall (Rhowch fanylion):

Gweledol

Iechyd meddwl

Dysgu

Deddf Diogelu Data 1998
Caiff unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir gennych ei gadw a’i ddefnyddio ac/neu ei brosesu yn
ôl yr angen gan Gyngor Sir y Fflint ar gyfer y diben o wneud ei swyddogaeth gyhoeddus, ar gyfer
monitro cyfle cyfartal ac ar gyfer atal a darganfod trosedd.
Mae’n bosib y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei ddatgelu a’i roi i bartïon allanol pe
baent yn dangos achos rhesymol dros ddatgelu ac i’r graddau y mae’r gyfraith yn ei ganiatáu.
Drwy gyflwyno’r ffurflen hon rwy’n cytuno y gellir defnyddio a rhannu unrhyw wybodaeth a ddarparaf
o fewn Cyngor Sir y Fflint at y pwrpas uchod.
Drwy gyflwyno’r ffurflen hon rwy’n caniatáu i Gyngor Sir y Fflint gynnal gwiriadau fel bo’n addas i’r rôl
yr wyf yn gwneud cais amdani.
Rwy’n tystio fod yr wybodaeth a roir o fewn y ffurflen gais hon yn gywir ac nad ydwyf wedi
gadael unrhyw fanylion allan na’u camddarlunio.

Llofnodw

yd:

Dyddiad:

Mae’n bosib y byddwn yn dewis gwirfoddolwyr o’r ceisiadau ac yn eu gwahodd am gyfweliad er
mwyn penderfynu pa mor addas ydynt ar gyfer y rôl. Os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau
mae'n bosib na fyddwn yn gallu derbyn pawb sydd wedi gwneud cais.

