Ffurflen gais aelodaeth BAVO
Enw’r Sefydliad:
Enw’r Cyswllt:
(Cofiwch ein hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau
i’ch prif fanylion cyswllt)

Cyfeiriad:

Cod Post:
Rhif ffôn:
Rhif ffôn symudol:
Gwefan:
E-bost:
Enwau a chyfeiriadau e-bost swyddogion:
Cadeirydd:
Ysgrifennydd:
Trysorydd:
Arall:
A oes gan eich sefydliad ddogfen
lywodraethu?

Oes

(Anfonwch eich dogfen lywodraethu atom ynghyd
â’ch ffurflen aelodaeth wedi’i llenwi)

(Os ‘nac oes’ yw’r ateb, byddwn yn gofyn i’ch sefydliad weithio
gyda ni i fabwysiadu dogfen lywodraethu syml)

A yw eich sefydliad yn elusen gofrestredig?
CIO? CIC? Cwmni?

Ydi
□
(Nodwch y rhifau cofrestredig)

□

□

Nac oes

Nac ydi

□

Amcanion y sefydliad:

Prif weithgareddau / gwasanaethau:

Beth oedd lefel eich incwm y llynedd? (Ticiwch)

Hyd at £5,000

Hyd at £10,000

Hyd at £25,000

Dros £25,000

A yw eich pwyllgor rheoli wedi’i leoli ym
Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr?

Ydi

□

Nac ydi

□

A yw eich sefydliad o fudd i Fwrdeistref Sirol
Pen-y-bont ar Ogwr YN UNIG?

Ydi

□

Nac ydi

□

Os Nac ydi, nodwch yr ardal y mae eich
gwaith yn ei chwmpasu

Nod BAVO yw cynnwys amrywiaeth o grwpiau buddiant ymhlith yr aelodaeth. Nodwch HYD AT DRI
CHATEGORI isod sy’n berthnasol i’ch gwaith:
Cymorth ar gyfer dibyniaeth

Cyflogaeth a sgiliau

Eiriolaeth, cyngor a lles

Gwasanaethau cyhoeddus

Cymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd
Ethnig

Iechyd a gofal cymdeithasol

Plant a theuluoedd

Tai a digartrefedd

Celfyddydau, diwylliant a threftadaeth

Iechyd meddwl

Cymunedau a chanolfannau cymunedol

Pobl hŷn

Anabledd /Nam

Chwaraeon a hamdden

Addysg a dysgu

Pobl ifanc

Amgylcheddol

Ardal ddaearyddol: nodwch:

Os ydych chi’n dymuno i fanylion eich sefydliad gael eu cyhoeddi yn ein cronfa ddata’r trydydd sector ar-lein fel y gellir
dod o hyd i’ch sefydliad yn rhwydd a’i hyrwyddo am ddim, ewch i www.infoengine.wales
Ar gyfer aelodau llawn ac aelodau cyswllt, byddwn yn prosesu eich data at ddibenion cysylltu â chi ynghylch eich
aelodaeth o BAVO a’ch hawliau pleidleisio gan gynnwys eich hysbysu ynghylch ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac er
mwyn ichi gael ein hadroddiad blynyddol yn ystod cyfnod eich aelodaeth. Caiff ei brosesu ar sail buddiant dilys.
Byddwn yn cadw eich manylion cyswllt dros gyfnod eich aelodaeth yn unig. Os bydd eich aelodaeth yn pallu dilëir yr holl
wybodaeth gyswllt o fewn 12 mis, oni bai fod eich sefydliad wedi cael gwasanaethau neu gyllid grant gennym. Ar sail
buddiant dilys a chyfreithiol, bydd angen i ni archifo’r wybodaeth honno at ddibenion archwilio, fel arfer am gyfnod o chwe
blynedd.
Serch hynny, efallai y byddwn eisiau cysylltu â chi yn y dyfodol ynghylch digwyddiadau a gwybodaeth a chyfleoedd eraill
perthnasol i’r grwpiau gwirfoddol a chymunedol, megis rhwydweithiau, cyfleoedd cyllido, hyfforddiant, sesiynau e-friffio a
chylchlythyrau. Er mwyn gwneud hyn mae angen eich caniatâd arnom. Os ydych chi’n dymuno parhau i gael ein
gwybodaeth, rhowch eich caniatâd drwy ddweud wrthym ba dull o gysylltu sy’n well gennych:

Rwy’n rhoi fy nghaniatâd i gael gwybodaeth drwy gyfrwng:
Ym mha iaith hoffech chi gael gohebiaeth yn y dyfodol: (ticiwch)

Post

Ffôn

Cymraeg

E-bost
Saesneg

Nodwch: Os nad ydych yn rhoi eich caniatâd, ni fyddwch yn cael mwy o wybodaeth gennym heblaw am wybodaeth
aelodaeth (fel uchod).
Mae BAVO yn aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW) sy’n bartneriaeth rhwng Cynghorau Gwirfoddol Sirol
(CVC) a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). Defnyddiwn gronfa ddata ddiogel a rennir lle rydym yn cadw
manylion cyswllt trydydd sector. Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynghylch ein defnydd o’ch data, gweler y
Datganiad Preifatrwydd Llawn a atodir, y gellir hefyd ei weld drwy fynd i www.bavo.org.uk
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