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Ffurflen Diweddaru Proffil 
Enw : 

Cyfeiriad :                                                                     Rhif Teliffon: 

                                                                                              

                                                                                       Rhif symudol : 

 

                                                                                        e – bost : 

Pwy ddylem ni gysylltu os oes argyfwng tra rydych chi ar y cynllun? 

Rhif cyswllt mewn argyfwng : 

Cyfeiriad :                                                                       Rhif Teliffon : 

                                                                                       

                                                                                         Rhif symudol : 

Defnyddiwch y gofod hwn i ddweud wrthym am unrhyw newidiadau a allai effeithio ar y gefnogaeth sydd ei angen 

arnoch tra gyda Frendzabout. Ysgrifennwch i lawr unrhyw wybodaeth y byddech yn hoffi i'r staff a'r gwirfoddolwyr 

wybod amdano. 

 

 

 

 

 

 

O bryd i'w gilydd rydym yn defnyddio deunydd o'r cynlluniau at ddibenion cyhoeddusrwydd, yn enwedig wrth 

ymgeisio am grantiau i ariannu'r cynlluniau yn y dyfodol. Os nad ydych am fod yn rhan o hyn, ticiwch y blwch 

hwn 

 

□ DIM CYHOEDDUSRWYDD 

Rwy'n cytuno y gall DASH gadw cofnod o'r gwaith y maent yn ei wneud gyda mi mewn ffeil gyda fy enw arni. 

Rwy'n deall y bydd yn cael ei chadw'n ddiogel ac yn cael ei gweld yn unig gan staff sydd angen gwybod am y 

wybodaeth a gynhwysir ynddi. Caiff y wybodaeth ei chadw am ddim mwy na 3 blynedd ar ôl i mi roi'r gorau i 

ddefnyddio DASH.Rwy'n deall y gallaf drefnu i weld fy ffeil os ydw i eisiau.          

LLOFNOD :                                                                                                    DYDDIAD: 

 

LLOFNOD RHIANT/GWARCHEIDWAD:                                                               DYDDIAD : 
Data protection statement  

The information which you give when completing your form will be used in accordance with the data protection act 1998 and for the following purposes: to 

enable the organisation to create an electronic and paper record; to enable the information to be processed; to enable the organisation to compile statistics, 

or to assist other organisations to do so, provided that no statistical information that would identify you as an individual will be published. The information 

will be kept securely, and will be kept no longer than necessary.  
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