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FFURFLEN DIWEDDARU PROFFIL PLENTYN 
Enw’r Plentyn: 

Cyfeiriad: 

 

Rhif Teliffon : 

Rhif symudol: 

Enw cyswllt mewn argyfwng: 

Cyfeiriad: 

 

Rhif Teliffon: 

Rhif symudol: 

 

Defnyddiwch y gofod isod i ddweud wrthym os bu unrhyw newidiadau i'r wybodaeth a ddarparwyd gennych yn 

flaenorol ynghylch eich plentyn. Rhowch wybod i ni os oes gan eich plentyn unrhyw anghenion ychwanegol neu 

wybodaeth iechyd y dylai staff a 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 fy mhlentyn mewn ffeil 

gyda'i enw arno. 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 bod eich plentyn yn stopio defnyddio DASH. 

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

LLOFNOD RHIANT/GWARCHEIDWAD :                                                                   DYDDIAD : 

 
 Datganiad Diogelu data 

 Bydd y wybodaeth a roddwch wrth gwblhau eich ffurflen yn cael ei defnyddio yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data 1998 ac at y dibenion canlynol: i alluogi'r 

sefydliad i greu cofnod electronig a phapur; i alluogi i'r wybodaeth gael ei phrosesu; i alluogi'r sefydliad i gasglu ystadegau, neu i gynorthwyo sefydliadau 

eraill i wneud hynny, ar yr amod na fydd unrhyw wybodaeth ystadegol a fyddai'n eich adnabod chi fel unigolyn yn cael ei gyhoeddi. Bydd y wybodaeth yn cael 

ei chadw'n ddiogel, ac ni fyddant yn cael eu cadw'n hwy nag sydd angen. 
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