
Rydyn ni'n datblygu map newydd ar wefan Chwaraeon RhCT fydd yn dangos clybiau chwaraeon RhCT
a'u lleoliadau. 

Dyma adnodd i aelodau o'r cyhoedd sy'n chwilio am glwb yn eu hardal. 
Er mwyn ychwanegu clybiau chwaraeon at ein map, mae angen manylion sylfaenol a chaniatâd arnon ni.

Hoffech chi i ni ychwanegu eich clwb chwaraeon at ein map?
Os felly, cwblhewch y ffurflen isod a'i dychwelyd i ChwaraeonRhCT@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Enw'r clwb
chwaraeon:

Cyfeiriad y clwb chwaraeon (tŷ'r clwb neu leoliad hyfforddi mwyaf cyffredin):

Cod post:

Er mwyn i aelodau newydd gael gwybod am fanylion penodol, er enghraifft lleoliadau hyfforddi, diwrnodau ac
amseroedd, hoffen ni sefydlu gwefan a/neu gyfrif cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y clwb. Fel arall, mae modd i
ni nodi manylion cyswllt (cyfeiriad e-bost/rhif ffôn) cynrychiolydd o'r clwb. Does dim rhaid llenwi'r blychau yma. 

Gwefan y clwb 
(a/neu ddolen i'r cyfrif
cyfryngau cymdeithasol):

Dolen gyswllt ar gyfer
aelodau newydd:

Rhif ffôn neu e-bost:

Nodwch os ydych chi eisiau manylion eich
clwb, gan gynnwys manylion cyswllt, i fod ar gael
i'r cyhoedd ar www.chwaraeonrhct.co.uk:  

Llofnod ar ran y clwb:

Enw (priflythrennau):    Dyddiad: 

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gadw'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel, yn ogystal â rhoi gwybod i chi
ynghylch sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth. I ddysgu am sut mae'ch preifatrwydd wedi'i ddiogelu
a sut a pham rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi, ewch i'n
hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer gwasanaethau yma:
www.rctcbc.gov.uk/hysbysiadpreifatrwyddgwasanaeth a thudalennau diogelu
data'r Cyngor yma:  www.rctcbc.gov.uk/diogeludata.  
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