
Etholiadau Senedd Ewrop (PF yn unig) 

Nodyn esboniadol: Cofnod o ran treuliau personol - Ymgeisydd rhestr plaid 

Mae gofyn i ymgeiswyr ar restrau rhanbarthol plaid yn etholiad Senedd Ewrop ym Mhrydain Fawr gyflwyno cofnod yn nodi manylion 
unrhyw dreuliau personol y maent wedi'u cael o ran, neu'n gysylltiedig â'r etholiad.  Mae'n rhaid i'r cofnod gael ei gyflwyno i'r 
Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol o fewn 50 diwrnod o ddatgan canlyniad yr etholiad.  Os nad oes gennych unrhyw dreuliau 
personol, mae'n rhaid i chi gyflwyno cofnod o 'ddim' yn datgan hyn. Ni ddylai'r cofnod gynnwys unrhyw wariant ymgyrchu sy'n 
rhaid ei adrodd i'r Comisiwn Etholiadol gan y blaid. Darllenwch y nodyn esboniadol canlynol cyn cwblhau'r cofnod. 

Adran 1: Manylion yr ymgeisydd 
Mae'n rhaid i chi gynnwys y rhanbarth yr oeddech yn sefyll ynddi, eich enw ac enw eich plaid yn y mannau a ddarperir isod.  

Adran 2: Treuliau personol 
Mae'n rhaid i chi gynnwys cyfanswm y treuliau personol yn y man a ddarperir. Treuliau personol yw unrhyw dreuliau rhesymol 
mewn perthynas â'r etholiad o ran eich llety a'ch cynhaliaeth a theithio yn eich car eich hun neu gar personol rhywun arall os 
darperir i chi am ddim. Nodwch nad oes terfyn ar faint o dreuliau personol y gall ymgeisydd gael. 

Adran 3: Llofnod yr ymgeisydd 
Mae'n rhaid i chi lofnodi a dyddio'r cofnod yn y mannau a ddarperir. 

Adran 4: Manylion treuliau personol 
Mae'n rhaid i chi ddarparu manylion pob eitem o dreuliau personol yn y tabl a ddarperir. Nodwch nad oes angen i chi ddarparu 
derbynebau nac anfonebau ar gyfer unrhyw eitem o wariant. 



Etholiadau Senedd Ewrop (PF yn unig)  

Cofnod o ran treuliau personol - Ymgeisydd rhestr 

plaid Adran 1: Manylion ymgeisydd 

Adran 2: Treuliau personol 

Cyfanswm y treuliau personol gennyf fi o ran neu yn gysylltiedig â'r etholiad hwn, yn ôl darpariaethau rheoliad 53 Rheoliadau 
Etholiadau Senedd Ewrop 2004 (fel y'u diwygiwyd) oedd:   £_____________________ 

Mae manylion treuliau personol ar y dudalen nesaf. 

Adran 3: Llofnod yr ymgeisydd 

Llofnod (ymgeisydd) ______________________________________ 

Dyddiad ______________________________________ 

Etholiad yn rhanbarth _______________________________________ 

Enw'r blaid wleidyddol 
gofrestredig _______________________________________ 

Enw ymgeisydd _______________________________________ 



Adran 4: Manylion treuliau personol 

Eitem Swm achoswyd Dyddiad y treuliau 

CYFANSWM 



Datganiad Preifatrwydd 
 
Daeth deddfwriaeth diogelu data newydd i rym o 25 Mai 2018, a bydd yn 
berthnasol i brosesu holl ddata personol.  
 
Cysylltwch â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth am fwy o wybodaeth 
ynghylch sut mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yn effeithio 
arnoch chi. 
 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
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