
 

CONTRACT GWASANAETH 
 

Bro Morgannwg – Gwasanaethau Etholiadol 
 

 

Enw:   

Sefyllfa:   Canfasiwr Tŷ i Dŷ Hydref 2019 

Ticiwch un: 

Derbyniaf y rôl hon (a’r telerau ac amodau)  □ 

Ni dderbyniaf y rôl hon    □ 

Manylion Personol 

Enw  

Cyfeiriad  

Cod post  

Rhif ffôn cartref  

Rhif ffôn symudol  

Rhif ffôn gwaith  

Cyfeiriad e-bost cartref  

Cyfeiriad e-bost gwaith  

Collfarnau heb ddarfod A oes gennych unrhyw gollfarnau sydd heb ddarfod?   
Oes/ Nac oes 
 
Os oes, cwblhewch ddyddiad(au) a manylion yr holl 
gollfarnau sydd heb ddarfod: 
 
 

Cyflogai Cyngor Bro 
Morgannwg 

YDW / NAC YDW 
 
Os ydych, cadarnhewch pa adran rydych yn gweithio 
ynddi a 'ch rhif cyflog? 
 

 

 

 



 

Profiad Blaenorol 
 
Cadarnhewch pa brofiad sydd gennych mewn etholiadau neu ganfasio. 

Etholiadau:  
 

Canfasio:  
 

 

Rheoliadau Diogelu data cyffredinol: Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cadw'r 

manylion hyn yn electronig ac ar fformat papur at ddibenion gweinyddu'r broses 

gofrestru etholiadol yn unig. Gellir rhannu'r wybodaeth hon gyda staff/swyddogion 

etholiadol eraill, adrannau'r cyngor a chynghorau eraill lle bo angen i gynnal etholiad 

neu i gynorthwyo â chofrestru etholiadol. Ni fydd y wybodaeth hon ar gael i unrhyw 

sefydliadau eraill ac eithrio fel sy'n angenrheidiol at y dibenion uchod neu os yw'n 

ofynnol yn ôl y gyfraith. 

Datganiad: 

• Byddaf yn sicrhau y byddaf yn darllen dogfennaeth cyfrifoldebau diogelwch 

gwybodaeth y gweithwyr (ac yn cadw at ble y bo'n berthnasol) a fydd yn cael 

ei chynnwys yn y pecyn briffio i'w ddosbarthu yn eich sesiwn hyfforddi 

• Rwy'n cadarnhau bod unrhyw gerbyd yr wyf yn ei ddefnyddio mewn cysylltiad 

â'r penodiad hwn wedi'i yswirio at y diben 

• Rwy'n cytuno i beidio â defnyddio unrhyw gyfryngau cymdeithasol sy'n 

mynegi fy marn mewn perthynas â chynnal etholiadau, ymgeiswyr, 

cynghorwyr neu bleidiau gwleidyddol. 

• Rwy'n cadarnhau bod y wybodaeth uchod yn wir ac yn gywir ac yn cytuno bod 

fy manylion yn cael eu cadw drwy gofrestru etholiadol at ddibenion fel y nodir 

uchod. 

 

Enw: 
 

 

Llofnodi: 
 

 

Dyddiad: 
 

 

 


