
Ffurflen TP1 (parhad) - Cais i gofrestru fel ymgyrchydd nad yw'n blaid  

Ffurflen TP1: Taflen barhad 

Os yw eich sefydliad wedi rhestru isod, mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r daflen trosodd i 
roi manylion cyfranogwyr perthnasol eich sefydliad. Gallwch ddefnyddio cymaint o 
daflenni ag sydd eu hangen. 

I gael rhagor o wybodaeth am y gofyniad hwn, gweler nodiadau esboniadol ffurflen 
TP1.   

Mae'n rhaid i'r sefydliadau a restrir ddarparu manylion eu cyfranogwyr perthnasol:  

Sefydliad Cyfranogwyr perthnasol 
Cwmni 
cofrestredig  

Cyfarwyddwyr y cwmni 

Undeb Llafur Swyddogion yr undeb llafur 
Cymdeithas 
Adeiladu 

Cyfarwyddwyr y gymdeithas 

Partneriaeth 
Atebolrwydd 
Cyfyngedig 

Aelodau'r Bartneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig 

Cymdeithasau 
Cyfeillion 

Aelodau o bwyllgor rheoli'r gymdeithas 

Cymdeithasu 
Diwydiannol a 
Darbodus 

Aelodau o bwyllgor rheoli'r gymdeithas neu gorff cyfarwyddo 
arall 

Cymdeithasau 
Anghorfforedig 

Lle mae gan y corff fwy nag 15 aelod a chanddo swyddogion 
neu gorff llywodraethu, y swyddogion neu'r aelodau o'r corff 
llywodraethu hynny; lle mae 15 aelod neu lai, aelodau'r corff 

Cyrff sy'n 
gorfforedig drwy 
Siarter Brenhinol 

Swyddogion y corff neu aelodau o'u gorff llywodraethu 

Partneriaethau 
Albanaidd 

Y partneriaid 

Sefydliad 
Elusennol 
Corfforedig y DU 

Ymddiriedolwyr yr elusen  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169454/form-tp1-ukpge-welsh.pdf
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Enw'r sefydliad:   

Mae'r cyfranogwyr perthnasol ar gyfer y sefydliad a enwir uchod wedi'u rhestri isod.  

Enw Swydd 

  



Datganiad Preifatrwydd 
 
Dim ond i gefnogi ein swyddogaethau statudol y byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth 
y byddwch yn ei rhoi i ni. Byddwn yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel 
a byddwn yn dilyn deddfwriaeth diogelu data. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth 
bersonol amdanoch na'r wybodaeth bersonol y gallwch ddarparu am bobl eraill i 
unrhyw un arall, heblaw bod yn rhaid i ni yn ôl y gyfraith. 
 
Y sail gyfreithiol i gasglu'r wybodaeth yn y ffurflen yma yw ei bod hi'n hanfodol i ni i 
gyflawni tasgau a wneir sydd ym mudd y cyhoedd ac i ymarfer awdurdod swyddogol 
fel y breinir yn y Comisiwn Etholiadol fel sydd yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, 
Etholiadau a Refferenda 2000, Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 a rheoliadau 
cysylltiedig â deddfwriaeth etholiadol arall.   
 
Caiff peth o'r wybodaeth a gesglir yn y ffurflen hon ei dosbarthu yn ddata personol 
categori arbennig. Rydym yn ei brosesu am reswm diddordeb sylweddol y cyhoedd, 
ac mae ganddo sail mewn cyfraith y DU. I brosesu'r math yma o wybodaeth, ma'n 
rhaid i'r Rheolwr Data gael dogfen bolisi berthnasol sy'n dangos sut fydd y 
wybodaeth yn cael ei thrin.  
 
Y Comisiwn Etholiadol yw'r Rheolwr Data a'r Swyddog Diogelu Data yw Jo Crofton-
Diggins (dataprotection@electoralcommission.org.uk).  
 
Mae'r hysbysiad preifatrwydd ar gael yn 
https://www.electoralcommission.org.uk/cymru/privacy-notice a gallwch ei ddarllen i 
weld sut ry'n ni'n prosesu data personol. 
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