
Cais am ddatgelu recordiad teledu cylch 
cyfyng o dan Adran 35 o Ddeddf Diogelu Data 

1998 – Cwmni Yswiriant 
 
 
 
 
Adran 1: Manylion y cwmni yswiriant sy'n gwneud cais 
 
Enw'r cwmni  
Swyddfa gofrestredig  
(gan gynnwys cod post) 

 

Rhif ffôn (switsfwrdd)  
Cyfeiriad e-bost y cwmni  
Gwefan  
 
Adran 2: Manylion am weithiwr y cwmni yswiriant sy'n gwneud cais 
 
Enw'r gweithiwr  
Teitl y swydd  
Rhif ffôn (uniongyrchol)  
Cyfeiriad e-bost  
Eich rhif cyfeirnod  
 
Adran 3: Manylion yr hawliwr* 
 
Enw'r hawliwr  
Cyfeiriad yr hawliwr  
(gan gynnwys cod post) 

 

Rhif ffôn  
Cyfeiriad e-bost  
 

*Os bydd amheuon am ddilysrwydd y cais, bydd modd i'r Cyngor gysylltu â'r hawliwr i ddilysu'r cais. 
 
Adran 4: Diben gwneud cais am recordiad teledu cylch cyfyng 
 
 Tic (ü) / Croes (û) 
a. 
 

Mae angen datgelu'r recordiad o dan ddeddfiad drwy reol gyfreithiol neu 
drwy orchymyn y llys (Adran 35(1)) 

 

b. 
 

At ddibenion unrhyw achos cyfreithiol neu ynglŷn ag unrhyw achos 
cyfreithiol (gan gynnwys achosion cyfreithiol disgwyliedig (Adran 35(2a)) 

 

c. 
 

At ddibenion cael cyngor cyfreithiol (Adran 35(2b))  

d. 
 

I brofi, arfer, neu amddiffyn hawliau cyfreithiol (Adran 35(2b))  

 Rhowch ragor o dystiolaeth/fanylion i ategu'r uchod: 
 



Adran 6: Manylion am y recordiad teledu cylch cyfyng sy'n destun y cais 
 
Dyddiad y digwyddiad  

Amser y digwyddiad (o fewn awr)  

Lleoliad y digwyddiad (ardal, stryd, 
cod post ac ati – byddwch mor 
fanwl ag sy'n bosibl) 

 

Disgrifiad o'r digwyddiad (rhowch 
gymaint o wybodaeth ag sy'n bosibl 
i'n helpu ni i ddod o hyd i'r recordiad 
sydd ei angen arnoch chi) 

 

Disgrifiad o'r cerbydau/unigolion 
dan sylw (rhowch gymaint o 
wybodaeth ag sy'n bosibl i'n helpu 
ni i ddod o hyd i'r recordiad sydd ei 
angen arnoch chi) 

 

 
Adran 5: Datganiad 
 
• Rydw i eisiau cael gafael ar recordiad teledu cylch cyfyng o dan Adran 35 o Ddeddf Diogelu Data 

1998. 
 
• Rydw i'n cadarnhau bod gen i'r hawl i wneud y cais yma ar ran fy nghyflogwr (fel sydd wedi ei 

nodi yn Adran 1 o'r ffurflen yma). 
 
• Rydw i'n cadarnhau bod angen yr wybodaeth ar gyfer y diben/dibenion yn Adran 4 o'r 

ffurflen yma, a byddai peidio â datgelu'r recordiad yn gwneud drwg i'r diben hwnnw / y 
dibenion hynny. 

 
• Rydw i'n cadarnhau bydd unrhyw recordiad sy'n cael ei ddatgelu i mi, a minnau'n un o weithwyr y 

cwmni uchod (Adran 1), yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y diben/dibenion yn Adran 4 o'r ffurflen 
gais yma yn unig. 

 
• Rydw i'n deall bod angen talu ffi weinyddu o £10.00, a fydd dim modd ad-dalu'r ffi honno, 

waeth bydd fydd y canlyniad chwilio (cadarnhaol/negyddol). 
 
Llofnod y gweithiwr:  

Dyddiad:  



AT DDEFNYDD CYNGOR RHONDDA CYNON TAF YN UNIG 
 
Dyddiad chwilio:  

Canlyniad chwilio (Ticiwch (ü)) Cadarnhaol:  Negyddol:  

Rhif digwyddiad V-TAS:  

Enw gweithredwr teledu cylch 
cyfyng: 

 

 


