
 

 

 

 
Ffurflen Gorestru 
Cyfrinachol 
 

Mae gan Amgueddfa Cymru Fforwm Ieuenctid ym  
mhob un o’i hamgueddfeydd. Os ydych chi rhwng 14 - 25 ac  
am ymuno â Fforwm, cwblhewch y ffurflen hon. 
 

Manylion Personol 
Enw llawn:   

Cyfeiriad: 
 
 
 

Click here to enter text. 

Click here to enter text. 

Click here to enter text. 

Click here to enter text. 

Cyfeiriad e-bost: Click here to enter text. 

Rhif ffôn cartref: Click here to enter text. 

Rhif ffôn symudol: Click here to enter text. 

 

Ydych chi’n dod o wlad y tu allan i Ewrop (UE neu’r AEE)?    Ydw      ☐        Nac ydw          ☐ 
 

Os ydych chi, oes gennych chi’r gwaith papur cymwys i wirfoddoli yn y DU?   

Oes       ☐        Nac oes           ☐ 

Os na, efallai bydd modd i chi ymuno â Fforwm Ieuenctid. Cysylltwch â ni i drafod ymhellach. 
 

Lleoliad 
Pa Fforwm/Fforymau Ieuenctid yr hoffech chi fynychu? (ticiwch bob ateb perthnasol)  

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd      ☐ 

Sain ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd    ☐ 

Amgueddfa genedlaethol y Glannau Abertawe    ☐ 

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru Blaenafon     ☐ 

Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis      ☐ 

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion     ☐ 

Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre     ☐ 

Y Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol, Nantgarw    ☐ 
 

Fe geisiwn ni eich cofrestru mewn Fforwm Ieuenctid o’ch dewis cyn gynted â phosib. Os 

nad oes lle mewn Fforwm o’ch dewis byddwn ni yn eich rhoi ar restr aros ac yn rhoi 

gwybod pan fydd lle. 



 

Caniatád 

Ydych chi dros 18 oed?              Ydw      ☐                Nac ydw         ☐ 
 

Os ydych chi dros 18 does dim angen i chi gwblhau’r adran hon. 

Os Na, bydd yn rhaid i chi gael caniatád eich gwarchodwr cyfreithlon cyn ymuno â Fforwm 
Ieuenctid. Rhowch fanylion cyswllt cyfredol er mwyn i ni gysylltu â nhw. Yn anffodus, heb 
ganiatád fyddwch chi ddim yn gallu ymuno â fforwm Ieuenctid. 
 

Enw Gwarchodwr: Click here to enter text. 

Perthynas:  Click here to enter text. 

Cyfeiriad e-bost: Click here to enter text. 

Rhif ffôn: Click here to enter text. 

 

Llofnod 
Llofnodwch yma i gadarnhau bod y wybodaeth yn y ffurflen yn wir ac yn gywir hyd y 
gwyddoch chi. Rydym yn derbyn llofnodion digidol. 
 

Llofnod: Click here to enter text. Dyddiad: Click here to enter text. 

 

Mae eich preifatrwydd yn fater o bwys i ni yn Amgueddfa Cymru. Dim ond i’ch cofrestru fel 

aelod o’r Fforwm Ieuenctid ac er mwyn cysylltu â chi am eich cofrestriad y byddwn ni’n 

defnyddio eich gwybodaeth bersonol. 

Bydd unrhyw ddata am y dull recriwtio a chyfle cyfartal sy’n cael ei storio yn ddienw.  

Gellir gweld ein Hysbysiad Preifatrwydd llawn ar ein gwefan, neu ffoniwch (029) 2057 3002 i 

drefnu copi caled. 

Fel rhan o’i dyletswydd cyhoeddus mae’n rhaid i Amgueddfa Cymru gasglu gwybodaeth 
monitro cyfle cyfartal. Helpwch ni i gyflawni hyn drwy gwblhau’r Ffurflen Cyfle Cyfartal 
isod. 
 
Dychwelwch y ffurflen hon at Fforymau Ieuenctid – Adran Addysg, Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP, neu drwy e-bostio  
fforwm.ieuenctid@amgueddfacymru.ac.uk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fforwm.ieuenctid@amgueddfacymru.ac.uk


 

Amdanoch chi… 
Cyflwynwch eich hun i ni 
 
Bydd unrhyw wybodaeth yn cael ei gadw’n gyfrinachol ac ni fydd yn effeithio ar eich 
cofrestru. Ticiwch neu farciwch unrhyw flychau priodol. 
 

(Mewn 200 gair neu lai) Beth yw eich diddordebau a beth ydych chi’n gobeithio ei ennill o 
ymuno â Fforwm ieuenctid? E.e. sgiliau, profiad, cyfeillgarwch 
Click here to enter text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ble/sut wnaethoch chi glywed am y Fforymau Ieuenctid? e.e. ysgol, gwefan ffrind 

Click here to enter text. 
 
 
 
 

 

Mae Amgueddfa Cymru yn croesawu aelodau Fforwm Ieuenctid o bob cefndir oherwydd y 

sgiliau a’r profiadau mae nhw’n eu cyfrannu. Ein nod yw gwneud newidiadau rhesymol os yn 

bosibl i gefnogi aelodau’r Fforwm Ieuenctid. 

Os oes angen unrhyw newidiadau rhesymol arnoch chi oherwydd cyflwr iechyd neu resymau 

diwylliannol, nodwch y manylion isod. 

Click here to enter text. 
 
 
 
 
 

 

  



 

Ffurflen Cyfle Cyfartal 

Rhyw:          ☐Benyw                          ☐Gwryw                                ☐Dewis peidio dweud      

                     ☐Dewis hunan-ddisgrifio ............................................... 

Ydych chi’n ystyried eich hun yn berson trans?     ☐ Ydw   ☐ Nac ydw   ☐ Dewis peidio dweud 

Ydych chi’n ystyried eich hun yn berson anabl?    ☐ Ydw   ☐ Nac ydw   ☐ Dewis peidio dweud 

Oed: 

☐14-15    ☐ 16-17 

☐18-24    ☐25-34  

☐35-44    ☐45-54 

☐55-64    ☐65-70 

☐71-74    ☐75+ 

☐Dewis peidio dweud 

Rhywedd: 

☐Heterorywiol/Strêt      ☐Deurywiol 

☐Lesbiaidd/Hoyw           ☐Dewis peidio dweud 

☐Dewis hunan-ddisgrifio ................................. 

 

Ffydd:  

☐Bwdhydd ☐Cristion 

☐Moslem        ☐Sikh 

☐Iddew           ☐Hindŵ 

☐Dim crefydd  ☐Dewis peidio dweud 

Arall .......................................................... 

 

Grŵp ethnig: 

☐ Asiaidd 

☐ Du 

☐ Tsieineaidd 

☐ Cymysg/Mwy nag un 

☐ Gwyn 

☐ Dewis peidio dweud 

☐ Arall ....................................... 

 

Cenedl: 

Pa genedl ydych chi’n perthyn iddi? 

.......................................................... 

 ☐Dewis peidio dweud 

Ydych chi ar hyn o bryd yn... 

☐Cyflogedig llawn amser             ☐Cyflogedig rhan amser             ☐Hunan-gyflogedig 

☐Di-waith                                       ☐Myfyriwr                                     ☐Wedi ymddeol 

☐Arall .......................................................... 

Ydych chi’n siaradwr Cymraeg?         ☐Rhugl           ☐Dysgwr           ☐Tipyn bach              ☐Na 

 Beth yw eich iaith ddewisol?      ☐Cymraeg         ☐Saesneg       ☐Dwyieithog        ☐BSL 

☐Arall ........................................................... 



 

 

Dyma sut fydd Amgueddfa Cymru yn trin eich data personol  

 Byddwn yn prosesu manylion eich ffurflen gofrestru er mwyn cysylltu â chi am 

gyfarfodydd a digywddiadau’r Fforwm Ieuenctid.  

 Byddwn yn prosesu data y ffurflen Cyfle Cyfartal er mwyn gallu adrodd i 

Lywodraeth Cymru a noddwyr ar bwy rydyn ni’n eu recriwtio o gymunedau lleol. 

Bydd y data yma yn cael ei brosesu’n ddienw. 

 Byddwn yn cadwcopi o’ch ffurflen gofrestru, ac os y byddwch chi am gofrestru ar 

gyfer rôl wahanol bydd eich manylion gyda ni yn barod. 

 Os ydych chi dan 18 oed, byddwn yn cadw copi o’r Ffurflen Caniatád Gwarchodwr 

fel cofnod tra byddwch chi’n gwirfoddoli gyda ni.  

Gadael y Fforwm Ieuenctid  

1. Os dydych chi’n gadael yn llwyr – bydd unrhyw wybodaeth bersonol a ffurflenni 

yn cael eu dileu. 

2. Os ydych chi’n gofyn am eirda – bydd yn rhaid i ni gadw cofnod i chi fod yn aelod 

o’r Fformw Ieuenctid er mwyn darparu geirda ar alw. Bydd eich data personol yn 

cael ei symud i fan diogel ac yn cael ei ddefnyddio i roi geirda yn unig. Bydd y 

data yn cael ei ddileu yn awtomatig wedi 3 mlynedd. 

3. Os ydych chi am aros ar ein rhestr bost a derbyn gwybodaeth am wirfoddoli 

mewn digywddiadau a chyfleon newydd ac ati – byddwn yn cadw eich data fel y 

mae oni hysbyswch ni yn wahanol. 

Ni fydd Amgueddfa Cymru yn rhannu eich gwybodaeth bersonol y tu hwnt i Amgueddfa Cymru. 

Byddwn weithiau yn contractio’r prosesu data i drydydd parti ond ni fyddwn yn gadael i unrhyw 

drydydd parti ddefnyddio eich gwybodaeth mewn unrhyw fodd y tu hwnt i’r contract hwnnw. 

Mae ein Polisi Gwarchod Data a’n Hysbysiad Preifatrwydd ar gael ar ein gwefan. 


