Ffurflen Gofrestru - Gerdyn Aura
Mae’r wybodaeth am mlwch 1 yn angenrheidiol os ydych am gofrestru am gerdyn Aura.
BLWCH 1
G□

Dyddiad cofrestru:

Rhyw:

Teitl: Mr/Mrs/Miss/Ms/Arall (rhowch gylch o gwmpas yr un priodol)

Dyddiad geni:

Enw(au) cyntaf:

Cyfenw:

B□

Enw/Rhif eich Tyˆ
Llinell 1af eich Cyfeiriad:
Tref:

Cod Post:

Sir:
Rhif ffôn symudol:

Rhif ffôn:
E-bost:
Os ydych dan 18 oed, enw llawn eich rhiant/gwarcheidwad:
Os ydych dan 18 oed, llofnod eich rhiant/gwarcheidwad:

Os ydych dan 18 oed, manylion cyswllt eich rhiant/gwarcheidwad (os ydynt yn wahanol i’r wybodaeth uchod)
Enw/Rhif eich Tyˆ:
Llinell 1af eich Cyfeiriad:
Tref:

Sir:

Cod post:

Rhif ffôn:

Mae’r wybodaeth ganlynol yn opsiynol:
Enw cyswllt mewn argyfwng:
Rhif cyswllt mewn argyfwng:
Enw’ch meddyg teulu:
Cyflyrau meddygol:
Triniaeth (os oes triniaeth):

Hoffi

Dilynwch ni

www.aura.cymru

Like
hamdden a llyfrgelloedd

aur a
leisure & libraries

Follow us

www.aura.wales

Mae’r wybodaeth ganlynol yn opsiynol
Fel sefydliad sy’n ymroddedig i roi gwerth ar amrywiaeth a hybu cydraddoldeb, rydym yn monitro’r rhai sy’n defnyddio’n gwasanaethau. Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i sicrhau fod ein gwasanaeth mor deg ag sy’n bosibl.
Ethnigrwydd
Dewiswch un o A i F yna rhowch gylch i ddynodi’ch cefndir diwylliannol.
.
A. Gwyn
Prydeinig:- Seisnig Albanaidd
Gwyddelig

(ticiwch )

Cymreig Arall (Nodwch) ____________________________________________________

Unrhyw gefndir Gwyn arall (Nodwch) __________________________________________________________

B. Cymysg
Gwyn a Du Caribïaidd
Gwyn a Du Affricanaidd
Gwyn ac Asiaidd
Unrhyw gefndir cymysg arall (Nodwch) ________________________________________________________________________

(ticiwch )

C. Asiaidd, Asiaidd Prydeinig, Asiaidd Seisnig, Asiaidd Albanaidd, Asiaidd Cymreig
Indiaidd Pacistanaidd
Bangladeshi
Unrhyw gefndir Asiaidd arall (Nodwch) ________________________________________________________________________

(ticiwch )

D. Du, Du Prydeinig, Du Seisnig, Du Albanaidd, neu Ddu Cymreig
Caribïaidd
Affricanaidd
Unrhyw gefndir Du arall (Nodwch) ___________________________________________________________________________

(ticiwch )

E. Tsieineaidd, Tsieineaidd Prydeinig, Tsieineaidd Seisnig, Tsieineaidd Albanaidd,
Tsieineaidd Cymreig, neu unrhyw grwˆp ethnig arall
Tsieineaidd

(ticiwch )

(ticiwch )

F. Unrhyw gefndir arall (Nodwch) __________________________________________________________________________
Categorïau crefyddol
Bwdydd Iddew
Mwslim

Arall

Priod neu mewn partneriaeth sifil □

Cristion

Hindw

Sîc

Dim

Di-briod neu heb fod mewn partneriaeth sifil □

Ydych chi’n ystyried fod gennych anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir?
Ydw □ Nac ydw □
Diffiniad o anabledd, fel yr amlinellir yn Neddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995, yw: ‘Nam corfforol neu feddyliol sy’n
cael effaith andwyol sylweddol yn y tymor hir ar allu unigolyn i wneud gweithgareddau beunyddiol arferol.’
Er mwyn bod yn gymwys am Aura Plws Un rhaid cael tystiolaeth o un o’r canlynol (ticiwch):

□
□
□

L wfans Byw i’r Anabl (LBA) / Taliad Annibyniaeth Bersonol (TAB) Lefelau
Canolig neu Uchel o ofal yn unig. Dyddiad Dod i ben ________________

Llofnod y Gweithiwr Aura
cymeradwyo’r prawf ar gyfer
Aura Plws Un

Lwfans Mynychu. Dyddiad Dod i ben ________________

_________________________________

Wedi cofrestru’n ddall. Dyddiad Dod i ben ________________

Dewis iaith: (Nodwch) __________________________________________________________________________________
Deddf Diogelu Data
Bydd Cyngor Aura Leisure and Libraries Ltd, pan fo angen, yn dal, yn cadw, yn defnyddio a/neu’n prosesu unrhyw wybodaeth bersonol y
byddwch yn ei chyflenwi at ddibenion gweithredu’i swyddogaeth gyhoeddus, i fonitro cyfle cyfartal ac i atal a datrys troseddau. Efallai y
byddwn yn datgelu’ch data personol ac yn ei roi i gyrff allanol, os oes ganddynt reswm digonol dros ofyn am ddatgelu’r data hwnnw ac o fewn
yr hyn y mae’r gyfraith yn ei ganiatáu. Rwy’n cytuno i ddefnyddio a rhannu unrhyw wybodaeth neu ddata a roddaf o fewn Cyngor Aura Leisure
and Libraries Ltd at y dibenion uchod.
Llofnod: ___________________________________________________________________________ Dyddiad: _______________________
Mae’r ffurflen hon ar gael mewn fformatau gwahanol, ar eich cais.
Efallai y bydd y Aura am gysylltu â chi gyda gwybodaeth yngl? n â’r gwahanol weithgareddau y mae’n eu cynnig.
Ticiwch yma

□ os nad ydych yn dymuno derbyn y wybodaeth hon.

