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Cyfeiriad a chod-post:

Oedran ar dy ben-blwydd diwethaf:

Rhif ffôn cartref:

Gwefan / sianel YouTube / proffil ar-lein cyhoeddus os oes gen ti un:

Mae gan Amgueddfa Cymru rwydwaith o Gynhyrchwyr ledled Cymru. Rydym yn gweithio gyda 
Cynhyrchwyr Amgueddfa Cymru i greu cynnwys ar y cyd, cynnal ymgynghoriadau a chyd-gyflwyno 
digwyddiadau a gweithgareddau. 

Rhwydwaith yw hwn i bobl ifanc greadigol a gweithredol, pobl sy’n frwd dros dreftadaeth, a darpar 
weithwyr ieuenctid sydd am gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd cyflogedig a gwirfoddol. 
Os wyt ti’n 18-25 oed ac yn dymuno ymuno â’r rhwydwaith, llenwa’r ffurflen hon.

Enw llawn:

Cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn symudol:

Manylion Personol 

Wyt ti’n dod o wlad y tu allan i Ewrop (UE neu AEE)?

Os felly, ydy’r gwaith papur cywir gennyt ti i wirfoddoli/gweithio yn y DU? 

Os na, efallai y bydd hi’n dal yn bosib ymuno â’r rhaglen Cynhyrchydd Amgueddfa Cymru, 
cysyllta i drafod ymhellach.

Ydw

Oes

Nac ydw

Nac oes
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Sgiliau a Diddordebau

Beth wyt ti’n ei wneud? Ym mha faes wyt ti am weithio? Dewisa bob ateb perthnasol.

Dylunio 3D

Animeiddio

Pensaernïaeth

Codio

Dylunio gêmau cyfrifiadur

Crefftio

Dawns

Dylunio

Arlunio

Gwneud ffilmiau

Dylunio graffeg

Darlunio

Celf gosod

Gwneud gemwaith

Llenyddiaeth

Cerddoriaeth

Paentio

Celf perfformio

Ffotograffiaeth

Ysgrifennu dramâu

Barddoniaeth

Crochenwaith

Gwneud printiau

Ysgrifennu sgrin

Cerflunio

Gair llafar

Adrodd straeon

Celf tecstilau

Theatr

Gwehyddu

Arall – nodwch:

Oes gen ti drwydded yrru?

Wyt ti’n siarad/dysgu Cymraeg? 

Wyt ti’n siarad ieithoedd eraill heblaw Cymraeg? Pa rai?

Ym mha iaith hoffet ti dderbyn gohebiaeth?

Wyt ti’n hyderus yn siarad yn gyhoeddus a gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc?

Pa fath o e-byst hoffet ti eu derbyn gennym ni:

Cymraeg

Ydw

Cyfleoedd cyflogedig

Ychydig yn hyderus

Hyfforddiant

Saesneg

Cymharol hyderus

Gwirfoddoli

Nac ydw

Cyfleoedd gyda 
thrydydd partïon

Beth sydd o ddiddordeb i ti yn yr amgueddfa? Oes maes neu themâu penodol rwyt ti’n teimlo’n 
angerddol amdanynt?
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Llofnod 

Llofnoda yma i gadarnhau bod y wybodaeth a roddir yn y ffurflen hon yn wir ac yn gywir hyd eithaf dy 
wybodaeth. Rydym yn derbyn llofnodion digidol.

Yma yn Amgueddfa Cymru rydyn ni’n cymryd dy breifatrwydd o ddifrif. Byddwn yn defnyddio dy 
wybodaeth bersonol i dy gofrestru fel Cynhyrchydd Amgueddfa Cymru ac er mwyn cysylltu parthed dy 
gofrestriad yn unig.

Bydd unrhyw ddata sy’n cael ei storio parthed y dull recriwtio ac unrhyw ddata cyfle cyfartal yn ddienw.

Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd llawn ar ein gwefan neu fel arall gellir ffonio (029) 2057 3002 i gael copi 
wedi’i argraffu.

Dychwela’r ffurflen hon at: 

Karen Jenkins – Adran Ymgysylltu Cymunedol,  
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd,  
Parc Cathays,  
Caerdydd  
CF10 3NP

neu karen.jenkins@amgueddfacymru.ac.uk

Llofnod: Dyddiad:

Mae Amgueddfa Cymru yn croesawu Cynhyrchwyr gyda phob math o alluoedd oherwydd eu sgiliau 
a’u profiad. Ein nod yw gwneud addasiadau rhesymol lle bo modd er mwyn cefnogi ein Cynhyrchwyr 
Amgueddfa Cymru. 

Os wyt ti angen unrhyw addasiad rhesymol oherwydd unrhyw nam, neu am resymau iechyd neu 
ddiwylliannol, rho wybodaeth isod: 



Dy ddata – Datganiad GDPR

Gwybodaeth am Amgueddfa Cymru a dy ddata personol: 

Byddwn yn prosesu’r manylion y ffurflen gofrestru er mwyn gallu cysylltu parthed cyfleoedd 
gwaith, gwirfoddoli a chymryd rhan mewn cyfleoedd yn yr amgueddfa, a chyda’n partneriaid 
cymunedol.

Gadael Rhwydwaith Cynhyrchwyr Amgueddfa Cymru:  

I adael yn llwyr  
Byddwn yn dileu dy fanylion a ffurflenni personol.  

Os wyt ti’n debygol o ofyn am eirda 
Bydd angen i ni gadw cofnod o dy aelodaeth er mwyn rhoi geirda ar gais. Bydd dy ddata 
personol yn cael ei symud i fan diogel a’i ddefnyddio i ddarparu geirda yn unig. Caiff y data hwn 
ei ddileu’n awtomatig ar ôl 3 blynedd. 

Os wyt ti am aros ar ein rhestr bostio a derbyn gwybodaeth am wirfoddoli mewn 
digwyddiadau, rolau newydd, ac ati 
Os felly, bydd dy ddata yn aros fel y mae hyd nes y byddi yn ein hysbysu fel arall.  

Ni fydd Amgueddfa Cymru yn rhannu dy wybodaeth bersonol y tu allan i Amgueddfa Cymru.  
Efallai y byddwn ar adegau yn contractio gyda thrydydd parti i ddarparu’r gwasanaethau hyn 
ond ni fyddwn byth yn gadael i unrhyw drydydd parti ddefnyddio dy wybodaeth mewn unrhyw 
ffordd heblaw’r hyn a gontractiwyd gennym.

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