FFURFLEN GAIS

Aelod Annibynnol Panel Apeliadau Ysgolion
Manylion Personol
Enw Llawn

Mr/Miss/Mrs/Ms

Cyfeiriad

Rhif ffôn
Cyfeiriad Ebost
Math y Cais
Ydych chi neu a ydych wedi bod yn aelod o Banel
Apeliadau Derbyn i Ysgolion neu Wahardd o'r blaen?

Ydw/Nac ydw

Ydych chi'n siarad Cymraeg?

Ydw/Nac ydw

Mae Paneli Apeliadau Derbyn i Ysgolion yn cynnwys 3 neu
5 aelod ac fe'u penodir o'r categorïau canlynol:-

Lleyg/Addysg

(i)

Mae Aelodau Addysg yn golygu pobl sydd â
phrofiad o addysg; sy'n gyfarwydd ag amodau
addysgol yng Nghaerdydd; neu sy'n rhieni i
ddisgyblion cofrestredig mewn ysgol.

(ii)

Mae Aelodau Lleyg yn golygu pobl heb brofiad
personol mewn unrhyw ysgol. Gall hyn fod yn
rhywun sydd neu sydd wedi bod yn
llywodraethwr ysgol neu'n rhywun sydd wedi
bod yn ymwneud yn wirfoddol.

Cadarnhewch o'r categorïau uchod pa un/rhai sy'n
berthnasol i chi.

Gwybodaeth Ategol
Nodwch isod pam hoffech chi ddod yn aelod o'r Panel Apeliadau.

Nodwch sut rydych yn bodloni gofynion y Fanyleb Person, gan roi
enghreifftiau lle bo hynny'n berthnasol:

Geirdaon
Rhowch fanylion dau ganolwr yr ydych wedi'u hadnabod ers dros ddwy
flynedd, gan gynnwys eich cyflogwr presennol os oes un gennych.
Canolwr 1
Enw llawn y canolwr ....................................................................
Perthynas â chi ………………………………………………………………..
Cyfeiriad

…………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
.……………………………………………………………
.……………………………………………………………

Cyfeiriad e-bost…………………………………………………………………

Canolwr 2
Enw llawn y canolwr ....................................................................
Perthynas â chi ………………………………………………………………..
Cyfeiriad

…………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Cyfeiriad e-bost …………………………………………………………………

Datganiad
Nid wyf yn Gynghorydd nac yn gyflogai i Gyngor Caerdydd, ac eithrio fel Athro
neu Gynorthwy-ydd Addysgu.
Hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred mae’r wybodaeth a gyflwynaf yn gywir ac
yn gyflawn.
Llofnod
Dyddiad:

Dychwelwch y cais i:
apeliadauysgol@caerdydd.gov.uk
Ymwadiad Diogelu Data
Bydd y wybodaeth sydd gan y Cyngor mewn perthynas â chi yn cael ei thrin yn
gyfrinachol a chaiff ei phrosesu fel y caniateir yn unol â Deddf Diogelu Data
2018 a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU). Ein sail
gyfreithlon am brosesu eich data personol yw 6(1)(e) GDPR y DU “mae angen
prosesu ar gyfer perfformio tasg a wneir er budd y cyhoedd neu wrth ymgymryd
ag awdurdod swyddogol a roddir i’r rheolwr”
Gellir rhannu gwybodaeth â gwasanaethau eraill y Cyngor at ddibenion atal a
chanfod twyll ac i gydymffurfio ag unrhyw ofynion cyfreithiol a rheoliadol.
I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio eich
data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd: Privacy Notice (cardiff.gov.uk) neu
cysylltwch â: Swyddog Diogelu Data, Ystafell 357, Neuadd y Sir, Caerdydd,
CF10 4UW E-bost: diogeludata@caerdydd.gov.uk

