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FFURFLEN GOFRESTRU
A wnewch chi lenwi’r ffurflen hon gan ddefnyddio LLYTHRENNAU BRAS, a’i dychwelyd, ynghyd â’r ffi briodol, i’r cyfeiriad uchod. Dylai sieciau fod yn daladwy i “Prifysgol Aberystwyth”.
Mae’r ffi ostyngol ar gael yn unig i fyfyrwyr amser-llawn a’r rhai sy’n derbyn budd-daliadau’r wladwriaeth. Os oes angen derbynneb, a wnewch chi amgáu amlen â’ch cyfeiriad a
stamp arni. Er mwyn sicrhau yr ariennir ein cyrsiau yn y dyfodol, rhaid i’r Brifysgol gasglu’r wybodaeth a ddynodir gan * a’i hanfon i’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
(HESA) ar gyfer dadansoddiad ystadegol. Cofrestrwyd HESA o dan y Ddeddf Adfer Gwybodaeth (rhif N0291011).

A: I’W LLENWI GAN BAWB
Teitl :

*Cyfenw:

*Enw(au) Blaen Llawn:

Cyfeiriad Cartref Parhaol:

Rhif Ffôn yn y Dydd:

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

Rhif Ffôn yn y Nos:

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

*Dyddiad Geni (dd | mm | bbbb):

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

*Rhyw:

*Cod Post: .................................................................................................................................................................................

Gwaith (nodwch os ydych wedi ymddeol neu’n ddiwaith):

Ebost: ...........................................................................................................................................................................................

*Cenedl:

 Gwrywaidd

_________ | _________ | _________

 Anneuaidd

 Benywaidd

*Cymhwyster Addysgol Uchaf:
 Dim  TGAU / Lefel O  Lefel A/AS  Bagloriaeth Cymraeg, nodwch ba lefel: ________________________________________________________________
 HNC  HND  NVQ, nodwch ba lefel:________________________________________________________________
 Cymhwyster Galwedigaethol, nodwch ba lefel:________________________________________________________________
 *Gradd Gyntaf  *Gradd Uchaf  *Doethuriaeth  TAR  Gradd Gyntaf gyda Anrhydedd  Graddau Athro
* Nodwch a yw’r cymhwyster o sefydliad yn y DU neu o’r tu allan i’r DU:
 Arall (rhowch fanylion): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o YDW

A ydych wedi cychwyn ar gwrs addysg uwch (tu hwnt i lefel A neu gyfatebol) yn y DU o’r blaen?
*Rhowch dic yn un o’r blychau isod i fanylu ymhellach:
 Cymro/Cymraes
 Sais/Saesnes
 Albanwr/Albanes

 Anhysbys

 Prydeinig

*Rhowch dic yn un o’r blychau i ddangos eich tarddiad ethnig.
 Gwyn
 Du neu Du Prydeinig– Caribïaid
 Du neu Du Prydeinig–Africanaidd
 Tsieineaidd  Asiaid neu Asiaid Prydeinig– Indiaid  Asiaid neu Asiaid Prydeinig–Pacistaniaid
 Cymysg–Caribïaid Gwyn a Du
 Cymysg–Africaniaid Du a Gwyn
*A ydych chi’n siarad Cymraeg? Ticiwch yn y blwch priodol:

 Yn rhugl.

o NAC YDW

 Gwyddel/Gwyddeles

 Arall

 Dim eisiau dweud

 Cefndir Du arall
 Asiaid neu Asiaid Prydeinig–Bangladeshiaid
 Cymysg–Gwyn ac Asiaid

 Nid yn rhugl

 Nac ydw

 Dim eisiau dweud
 Cefndir Asiaid arall
 Cefndir cymysg arall

 Teithiwr Gwyddelig
 Cefndir ethnig arall

 Dim eisiau dweud

*Beth yw eich crefydd?

 Cristnogol
 Hindŵ

 Dim crefydd
 Bwdhaidd

 Unrhyw grefydd neu gred arall
 Gwell gennyf beidio â dweud / Gwrthod gwybodaeth

 Sikh
 Ysbrydol

 Iddewig
 Mwslim

 Ddim yn hysbys

B: CYRSIAU
COD Y CWRS

TEITL Y CWRS

DYDDIAD CYCHWYN

FFI WEDI EI DALU

Rwyf yn talu’r ffi ganalynol (dilëer fel sy’n briodol): LLAWN / GOSTYNGOL / TALU’N GYNNAR

 Arian Parod

 Siec

 Cerdyn

A yw eich cyflogwr yn eich rhyddhau i astudio?

CYFANSWM Y FFI AMGAEËDIG:

 YDY  NAC YDY

A yw eich cyflogwr yn talu am eich ffioedd?

 YDY  NAC YDY

C: I’W LLENWI OS YN BERTHNASOL I CHI
Os hoffech roi gwybod am anabledd nodwch hynny isod:
 Dyslecsig
 Nam ar eich clyw / Byddar
 Nam ar eich golwg / Dall
 Problemau symud

 Angen gofal personol
 Anawsterau iechyd meddwl

 Anabledd na ellir ei weld (e.e. clefyd y siwgwr)
 Anableddau niferus

 Anabledd arall
 Anhwylder yn y spectrwm awtistig

Os oes angen unrhyw addasiadau i chi allu astudio’ch cwrs o ganlyniad i anabledd, cysylltwch â: (01970) 621 580 neu dysgu@aber.ac.uk, i drafod eich darpariaeth.

D: DATGANIAD – I’W LLENWI GAN BAWB

Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn y ffurflen hon yn cael ei phrosesu yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a chydag unrhyw ddeddfwriaeth Diogelu Data gyfredol arall a chaiff ei
defnyddio mewn perthynas â'ch cofrestriad fel myfyriwr gyda Dysgu Gydol Oes a bydd hefyd yn cael ei gadw ym myfyriwr y Brifysgol cronfa ddata. Mae'r hysbysiad preifatrwydd cyffredinol
sy'n ymwneud â holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth (gan gynnwys myfyrwyr Dysgu Gydol Oes) ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/infocompliance/dp/declaration/
Rwy'n cytuno i gadw at y rheoliadau (https://www.aber.ac.uk/en/infocompliance/dp/declaration/) y Brifysgol ac i dderbyn awdurdodaeth Senedd y Brifysgol. Rwy'n cadarnhau bod y wybodaeth ar y ffurflen hon
yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm bod wedi darllen a deall yr Hysbysiad Preifatrwydd uchod, a hefyd yn cydsynio i brosesu'r wybodaeth sensitif yr wyf wedi'i darparu.

Llofnod.......................................................................................................................................................
Datganiad ebost:

Dyddiad.......................................................................................................

 Rhowch ‘X’ yn y blwch i gadarnhau’r datganiad isod os gwelwch yn dda.
 Llyfryn Dysgu am Oes  Hysbyseb Papur Newydd  Clywed ar Lafar  Y Wefan  Taflen y Cwrs  Tiwtor  Radio  Facebook

Sut y clywsoch am y cwrs?

 Man Cyfarfod

 Ebost

AT DDEFNYDD Y SWYDDFA YN UNIG

 Murlen
Wedi ei dalu

 Llythyr

 Arall, nodwch os gwelwch yn dda:

________________________________________________________________________
Wedi ei brosesu:

Hysbysiad Preifatrwydd
Prifysgol Aberystwyth yw'r Rheolwr Data cofrestredig ac fe ellir cysylltu â'i Swyddog Diogelu Data yn
infocompliance@aber.ac.uk.
Bydd y wybodaeth a rowch ar y ffurflen gofrestru yn cael ei phrosesu yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar
Ddiogelu Data ac unrhyw ddeddfwriaeth gyfredol arall ar Ddiogelu Data. Defnyddir y data i ymdrin â'ch
cofrestriad fel myfyriwr Dysgu Gydol Oes ac fe'i cedwir hefyd yng nghronfa ddata myfyrwyr y Brifysgol.
Mae'r hysbysiad preifatrwydd cyffredinol sy'n berthnasol i holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth (gan
gynnwys y myfyrwyr Dysgu Gydol Oes) i'w weld yma:
https://www.aber.ac.uk/cy/infocompliance/dp/declaration/
Bydd y Brifysgol yn dal a phrosesu'r wybodaeth amdanoch ar sail y caniatâd a rowch (ynghylch data
sensitif) a hefyd ar sail ei rhwymedigaeth gontractiol i ddarparu gwasanaethau, a'i buddiannau dilys wrth
brosesu'r wybodaeth honno.
Bydd y wybodaeth amdanoch, gan gynnwys categorïau sensitif neu arbennig o ddata (megis
gwybodaeth sy'n ymwneud ag anableddau) ar gael i staff gweinyddol y Brifysgol a'ch tiwtoriaid ar sail yr
hyn y mae angen iddynt gael gwybod. Os ydych yn datgan bod gennych anabledd, efallai y bydd aelod
o'r staff yn cysylltu â chi er mwyn i'r Brifysgol allu gwneud addasiadau priodol.
Ni chaiff y wybodaeth amdanoch ei throsglwyddo y tu hwnt i'r UE heb eich caniatâd. Ni chaiff ei rhannu
â phartïon eraill heblaw mewn modd sy'n cyd-fynd â'r hyn a ddisgrifir yn y datganiad myfyrwyr y mae'r
ddolen gyswllt uchod yn arwain ato.
A chithau'n destun data, mae gennych hawliau megis yr hawl i dynnu'ch caniatâd i brosesu gwybodaeth
yn ôl, neu i wrthwynebu'r prosesu mewn amgylchiadau penodol. Rhoddir y manylion yma:
https://www.aber.ac.uk/cy/infocompliance/policies/dp/data-subject-rights/

