
Ffurflen Cyflwyno i Gyfeirio 

1. Deiliadaeth:

Yn byw ar eich pen eich hun Yn byw gyda phartner Yn byw gydag eraill      

2.   Rhyw:  ………………………………………………………………………………… 

3. Statws cyflogaeth

Cyflogedig Di-waith  Ymddeol 

Gwirfoddoli Methu gweithio oherwydd salwch 

4. Oed neu grŵp oedran:

18-39 40-59 60-69 70 -79 80+ 

Teitl: …… Dyddiad cyfeirio: ……………………. Rhoddwyd caniatâd:  Ydy  Nac ydy 

Enw: ………………………………………………………………………………………………… 

Cyfeiriad: 

 Cod Post: …………………………... 

Rhif ffôn yn ystod y dydd: ……………………….. Siaradwr Cymraeg:  Ydy  Nac ydy 

Dyddiad Geni: ………………………… Perthynas agosaf: ….………………………………… 

Yw'n iawn i BAVO drosglwyddo'ch enw, cyfeiriad a rhif ffôn i sefydliadau rydych chi wedi 
cytuno’n gallu cysylltu â chi i ymwneud a chefnogaeth?                            Ydy  Nac ydy 

Rhif rhyngwaith 
CRM: 

DEFNYDD BAVO:
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5.   Rheswm dros y cyflwyniad? 

6.    Unrhyw faterion iechyd perthnasol? 

7.    Unrhyw risgiau neu faterion i fod yn ymwybodol ohonynt wrth ymweld â'r cartref? 

8.   Manylion cyflwynwyr: 

Rwy'n deall ac yn cael caniatâd i rannu'r wybodaeth hon gyda BAVO. 

Llofnod cleient _________________________________ Dyddiad: _______________ 

Lle bo hynny’n berthnasol:  

Llofnod (Asiant cyfeirio) _________________________  Dyddiad:________________ 

 

    

Rhif cwmni: 07691764 • Rhif Cofrestru Elusen: 1146543 18.02.21 © BAVO

Enw a rôl:

Rhif ffôn:

E-bost:

Perthynas â'r person:

Os ydych chi'n cyfeirio rhywun at y gwasanaeth, oes gennych chi eu caniatâd i ni gysylltu â 
nhw?          Oes          Nac Oes

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol - GDPR 
Mae BAVO yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif, ac yn gweithredu yn unol â GDPR (Rheoliad 
Diogelu Data Cyffredinol). Rydym yn prosesu eich data personol ar sail gyfreithiol buddiant 
cyfreithlon. Defnyddir eich enw a'ch manylion cyswllt ynghyd â data sensitif dienw lle rydych wedi'i 
ddarparu, (i) i'ch cofrestru fel defnyddiwr gwasanaeth ar ein system (ii) anfon eich enw, cyfeiriad, rhif 
ffôn ac e-bost at y sefydliadau rydych chi wedi'i ddewis i gefnogi neu i ddarparu gwybodaeth i chi a 
(iii) i reoli ein perthynas barhaus â chi ac i olrhain cynnydd lle bo hynny'n briodol. 
Rydym hefyd yn darparu ystadegau dienw i'n cyllidwyr at ddibenion monitro cydraddoldeb ac 
amrywiaeth lle cawsant eu darparu. Efallai y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i'n 
cyllidwyr fel rhan o'n tystiolaeth archwilio a pherfformiad a bydd yn cael ei storio'n ddiogel am hyd at 
dair blynedd. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn gan gynnwys eich hawliau ar ein Hysbysiad 
Preifatrwydd y gellir ei ddarparu ar gais neu e-bost dpofficer@bavo.org.uk
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