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Mae ymgyrch #ysbrydoli Chwaraeon Anabledd Cymru (ChAC) yn ffordd i chi, neu 
rywun rydych yn ei adnabod, roi gwybod i ni bod gennych chi botensial i gyflawni 
mwy mewn para chwaraeon a / neu chwaraeon anabledd. 

I’n gwneud yn ymwybodol o hyn, mae gwybodaeth benodol y mae’n rhaid i ni ei 
chasglu gennych chi nawr (yr wybodaeth ar y ffurflen hon) ac mae ChAC yn casglu 
hon fel rhan o lunio contract i’ch cefnogi chi. Efallai bod gwybodaeth y bydd arnom 
ei hangen gennych chi yn y dyfodol, ac efallai y bydd rhaid i ni gael eich caniatâd ar 
gyfer rhywfaint o’r wybodaeth hon – ond byddwn yn gofyn i chi am hynny pan fydd 
arnom ei hangen. Os bydd rhaid i ni ofyn am fwy o wybodaeth, byddwn yn rhoi 
gwybod i chi beth rydym ei angen, pam rydym ei angen, beth fyddwn yn ei wneud 
gyda’r wybodaeth, a sut byddwn yn ei chadw wedyn.      
       
Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth ar y ffurflen hon ar gyfer y canlynol: 

   Ein helpu i ddeall eich potensial a pha chwaraeon sydd gennych chi  
   brofiad ohonynt eisoes 

   Cysylltu â chi i siarad gyda chi am beth fyddech yn hoffi gallu ei gyflawni  
   mewn chwaraeon    
 
Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda phobl eraill yn ChAC (Swyddog 
Datblygu ChAC efallai, y Prif Weithredwr a’r Swyddog Gweinyddol, ac ati) neu â 
CRhC (Corff Rheoli Cenedlaethol) ar gyfer camp y gallech ymwneud â hi. Os ydym 
yn rhannu gwybodaeth, byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod yn gwneud hynny’n 
ddiogel a bod y bobl sy’n ei derbyn yn gofalu amdani a hefyd yn ei chadw’n ddiogel.     

Gallwch ddweud wrthym am stopio defnyddio neu rannu eich gwybodaeth ar 
unrhyw adeg, ond gall hyn ein hatal ni rhag gallu eich cefnogi chi hyd eithaf ein 
gallu. Os ydych chi eisiau i ni stopio defnyddio eich gwybodaeth, cysylltwch ag 
inspire@disabilitysportwales.com 

Bydd ChAC yn cadw eich gwybodaeth am y cyfnod tra rydych yn ymwneud â ni, ac 
am 12 mis ar ôl hynny. Os ydych chi eisiau cael mwy o wybodaeth am beth mae hyn 
i gyd yn ei olygu, cysylltwch â Tîm Llwybr Perfformio ChAC.                              
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Enw:

Dyddiad Geni:

Cyfeiriad E-bost:

Cod Post:

Cyfeiriad:

Rhif Ffôn Cartref:

Rhif Ffôn Symudol:

Enw’r Rhiant / Gwarcheidwad (os yw hynny’n berthnasol): 

Rhyw:

Rydw i wedi cael gwybod am ffurflen gyfeirio #ysbrydoli Chwaraeon Anabledd 
Cymru ac rwyf yn rhoi fy nghaniatâd i anfon y manylion hyn. 

Yn unol â GDPR 2018, rwyf yn rhoi fy nghaniatâd i brosesu data at y diben y 
cawsant eu cyflwyno ac rwyf yn deall y byddwch yn cysylltu â fi gan ddefnyddio un 
o’r dulliau cyfathrebu sydd wedi’u nodi yn yr adran Manylion y Cyfranogwr (isod).  

Dyddiad:

Llofnod:

MANYLION Y CYFRANOGWR 

CANIATÂD

#ysbrydoli
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Cyfeiriwch at Dîm y Llwybr Perfformio os gwelwch yn dda drwy anfon y ffurflen 
ysbrydoli ar e-bost i: inspire@disabilitysportwales.com 

Rhowch fanylion am eich diddordebau chwaraeon blaenorol a chyfredol:

Bydd aelod o staff o Dîm y Llwybr Perfformio yn cysylltu â chi gyda rhagor o 
wybodaeth ac arweiniad. Gallai hyn gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i, y canlynol: 
   Gwahoddiad i un o Hybiau’r Llwybr Perfformio ar gyfer proffilio pellach 
   Cyfeirio at gyfleoedd datblygu pellach a / neu gyfleoedd priodol 

Cofiwch roi gwybod i ni os hoffech gael y ddogfen yma 
mewn fformat arall. 

Diolch i chi am roi amser i lenwi’r ffurflen yma. 

Corfforol (gallu cerdded)

Synhwyraidd: Byddar / Trwm y Clyw 

Synhwyraidd: Dall / Rhannol Ddall 

Deallusol (Anabledd Dysgu) 

Corfforol (defnyddiwr cadair olwyn parhaol) 

Corfforol (defnyddiwr cadair olwyn achlysurol) 

Dewisol
Rhowch ragor o fanylion am 
natur y nam:

Arall (nodwch): 
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