ARCHIFDY SIR Y FFLINT
CAIS AM YMCHWIL
Enw:
Cyfeiriad:
Rhif ffôn.:
E-bost:
Am ba hyd ydych chi am i ni ymchwilio? (hyd at 3 awr):
DS: Byddwn yn codi isafswm o £25 am hyd at 1 awr o waith ac uchafswm o
£75 am 3 awr o waith. Nodwch am ba hyd rydych yn barod i dalu i ni
ymchwilio, hyd at 3 awr.
Rhaid talu £25 wrth anfon eich cais. Mae’n bosibl y bydd angen i chi dalu
tâl ychwanegol ond cewch wybod am hyn pan fyddwn yn prosesu’ch cais. Ni
fydd yn fwy na’r uchafswm rydych wedi’i nodi. Gwnewch sieciau’n daladwy i
Gyngor Sir y Fflint.

Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl isod.
1. Y wybodaeth sydd ei hangen:

2. Gwybodaeth ychwanegol (ee ffynonellau rydych wedi’u harchwilio eisoes,
unrhyw wybodaeth ategol a allai’n helpu gyda’r ymchwil):
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Datganiad hawlfraint
Os derbyniaf gopïau o ddeunyddiau dan hawlfraint o ganlyniad i’r gwaith
chwilio hwn, rwy’n datgan:
• Nid wyf wedi derbyn copi o’r gwaith dywededig naill ai ganddoch chi nag
unrhyw archifydd neu lyfrgellydd arall;
• Ni fyddaf yn defnyddio’r copi ac eithrio ar gyfer ymchwil nad yw i ddibenion
masnachol, neu ar gyfer astudiaethau unigol, ac ni fyddaf yn rhoi copi i
unrhyw un arall;
• Hyd y gwn i nid yw unrhyw un yr wyf yn cydweithio neu’n cydastudio ag
o/â hi wedi gwneud cais am yr un deunydd o ran sylwedd, i’r un dibenion o
ran sylwedd, tua’r un adeg â’r cais hwn, nac yn bwriadu gwneud hynny.
Os yw’r datganiad hwn yn cynnwys manylion perthnasol camarweiniol, deallaf
y bydd y copi a roddoch imi yn torri hawlfraint, ac y byddaf yn agored i
gyhuddiad fy mod wedi torri hawlfraint fel petawn wedi gwneud y copi fy hun.

Llofnod ……………………………………………………
Dyddiad ………………………………………………………….
Dychwelwch y ffurflen hon i: Archifdy Sir y Fflint, Yr Hen Reithordy,
Penarlâg, Sir y Fflint, CH5 3NR, CYMRU, U.K.
Bydd eich data yn cael ei brosesu gan Gyngor Sir y Fflint at ddiben penodol
ymgymryd â’r gwaith ymchwil wnaethoch ofyn amdano gan Archifdy Sir y
Fflint. Mae prosesu eich data personol yn angenrheidiol er mwyn cyflawni'r
contract rhwng y Cyngor a'ch hun. Ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn rhannu eich
data gydag unrhyw sefydliad arall. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw eich data
ar gyfer y flwyddyn bresennol a dwy flynedd arall.
Os ydych o’r farn bod Cyngor Sir y Fflint wedi camddefnyddio 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

AT DDEFNYDD Y SWYDDFA’N UNIG
Dyddiad derbyn:

Cyf.:

Llythrennau blaen staff:

Dyddiad cwblhau:
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