
Ffurflen Cymorth Datblygu 

Enw'r grŵp neu'r sefydliad: …………………………………………………………………………………. 

Enw cyswllt: ………………………………………………….. Swydd/rôl: ………………………………

Cyfeiriad:

Postcode:   ……………………………. 

Rhif (au) ffôn cyswllt:  ……………………………………………………………………………………….

Cyswllt amgen: ……………………………………………   Rhif symudol: ………………………….. 

E-bost: ………………………………………………………………………………………………………. 

Gwefan: ………………………………………………………………………………………………………. 

Ydych chi'n aelod o BAVO?  Ydw  Nac ydw  Oes, yn aros am ddogfen lywodraethol 

Cyn i chi lenwi a dychwelyd y ffurflen hon, ydych chi wedi edrych ar ein gwefan am y 
wybodaeth y gallech fod yn chwilio amdani? 

Gellir gweld ein taflenni gwybodaeth ar ddechrau sefydliad, rhedeg eich sefydliad, 
ymddiriedolwyr a llywodraethu ac ati ar thirdsectorsupport.wales/cy/   

Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad? 
Ewch i www.bavo.org.uk/cy/funding/find-funding/  

Beth mae’ch sefydliad yn ei wneud neu eisiau ei wneud? 

Dywedwch wrthym beth yr hoffech gael help gydag: 

https://thirdsectorsupport.wales/cy/
http://www.bavo.org.uk/cy/funding/find-funding/


Ydych chi'n cyflogi staff?  Ydw □    Nac ydw □ Os ydw, faint? ……………….. 

Nifer y gwirfoddolwyr (gan gynnwys ymddiriedolwyr): …………………… 

A yw eich sefydliad (ticiwch):      Lleol Rhanbarthol Cenedlaethol 

Oes gennych chi ddogfen lywodraethol?   

Oes gennych chi gyfrif banc yn enw'r grŵp? 

Ydw □   Na □ 

Ydw □   Na □ 

Faint o cyllid i chi’n derbyn i'ch cyfrif mewn blwyddyn? (cynnwys yr holl incwm) 
(ticiwch un) 

Ydych chi'n elusen gofrestredig?  Ydw □ Rhif Elusen? …………………….          Nac ydw □ 

Beth yw eich prif ffynonellau cyllid? 
Gweithgareddau codi arian eich hun □ Subs aelodau □ Digwyddiadau □  Grantiau □

Masnachu □ Arall             ……………………………………….

A oes gennych Bolisi a Gweithdrefn Diogelu?  Ydw □    Nac ydw □ 

Hoffech chi gael apwyntiad neu alwad ffôn yn ôl? Ydw □    Nac ydw □ 

SYLWCH: 
Os nad ydych yn aelod o BAVO, cynigir hyd at dair awr o gefnogaeth gychwynnol i chi. Mae 
aelodaeth yn rhad ac am ddim ac yn cynnig amrywiaeth o fuddion a bydd yn eich galluogi i gael 
gafael ar gymorth pellach. Mae ffurflenni ar gael ar-lein trwy ymweld â www.bavo.org.uk/cy/get-
involved/bavo-membership/   neu gysylltu â BAVO, T: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk  

Efallai y byddwn am gysylltu â chi yn y dyfodol ynghylch digwyddiadau a chyfleoedd eraill a 
gwybodaeth sy'n berthnasol i'r grwpiau gwirfoddol a chymunedol, megis rhwydweithiau, cyfleoedd 
cyllido, hyfforddiant, e-sesiynau briffio a chylchlythyrau. 

Er mwyn gwneud hynny mae angen eich caniatâd arnom. Os hoffech barhau i dderbyn ein 
gwybodaeth, cydsyniwch trwy ddweud wrthym y dull cyswllt sydd orau gennych: 

Rwy'n cydsynio i dderbyn gwybodaeth trwy:    Post    Ffôn            E-bost

Sylwch: Os na roddwch gydsyniad, ni fyddwch yn derbyn gwybodaeth bellach gennym ni 
heblaw gwybodaeth aelodaeth (fel uchod). 

A hoffech chi ohebiaeth yn y dyfodol trwy gyfrwng: (ticiwch)         Saesneg    Cymraeg     

O dan £5,000 £5,001 - £10,000      £10,001 - £25,000  

£25,001 - £50,000  Mwy na £50,000 

http://www.bavo.org.uk/cy/get-involved/bavo-membership/
http://www.bavo.org.uk/cy/get-involved/bavo-membership/
mailto:bavo@bavo.org.uk


Gwybodaeth Pwysig 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 

Ar gyfer aelodau cyswllt a llawn, byddwn yn prosesu eich data gyda’r pwrpas o gysylltu â chi 
ynglŷn â'ch aelodaeth BAVO a'ch hawliau pleidleisio, gan gynnwys sylw o'n CCB ac i dderbyn ein 
hadroddiad effaith blynyddol yn ystod y cyfnod aelodaeth. Bydd hyn yn cael ei brosesu ar sail 
budd cyfreithlon. 

Dim ond am y cyfnod aelodaeth y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth gyswllt. Os bydd eich 
aelodaeth yn dirwyn i ben, bydd yr holl wybodaeth gyswllt yn cael ei dileu o fewn 12 mis, oni bai 
bod eich sefydliad wedi derbyn gwasanaethau neu cyllid grant gennym ni. Ar sail budd cyfreithiol a 
chyfreithlon, bydd angen i ni gadw'r wybodaeth honno ar archif am pwrpas archwilio, chwe 
blynedd yw hyn fel arfer. 

Mae BAVO yn aelod o Drydydd Sector Support Wales (TSSW) sy'n bartneriaeth rhwng Cynghorau 
Gwirfoddol Sirol Cymru (CVCs) a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). Rydym yn 
defnyddio cronfa ddata rhanedig diogel lle mae gennym fanylion cyswllt trydydd sector. Os oes 
gennych unrhyw ymholiad am y defnydd a wnawn o'ch data, cyfeiriwch at ein Hysbysiad 
Preifatrwydd GDPR Llawn ar ein gwefan yn www.bavo.org.uk/cy/about-us/what-we-do/  

Os ydych chi eisiau fanylion eich sefydliad gael eu cyhoeddi ar y gronfa ddata genedlaethol ar-lein 
y trydydd sector fel y gellir dod o hyd i'ch sefydliad a'i hyrwyddo'n rhad ac am ddim, ewch i 
www.infoengine.wales  

Llofnodwyd………………………………………………………..  Dyddiad ……………………… 

Diolch i chi am gymryd yr amser i lenwi'r ffurflen hon. 
Ein nod yw cysylltu â chi gyda 10 diwrnod gwaith o'i dderbyn. 

Dychwelwch yn ôl i: 

BAVO, 112-113 Commercial Street, Maesteg CF34 9DL 
neu e-bost: bavo@bavo.org.uk   

Mae lawrlwythiadau gwybodaeth hefyd ar gael ar ein gwefan www.bavo.org.uk 
15.02.21 © BAVO 
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