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Adroddwch ar achos o bryder am gael 
mynediad at wybodaeth gan gorff 
cyhoeddus neu ailddefnyddio’r 
wybodaeth honno. 
Defnyddiwch y ffurflen hon i fanylu ar eich achos o bryder i ni. Byddwn yn 
defnyddio’r wybodaeth a gawn gennych i’n helpu i wella ymarferion hawliau 
gwybodaeth sefydliadau.  

Dylech godi’ch achos o bryder gyda ni cyn pen tri mis ers eich cyswllt pwrpasol 
diwethaf â’r corff cyhoeddus. Efallai na fyddwn yn ymchwilio hen achosion. 

1. Beth yw eich achos o bryder? 

Dewiswch yr opsiwn sy’n disgrifio orau eich achos o bryder, ac yna manylwch 
isod.  

 Nid yw’r corff cyhoeddus wedi ymateb i fy nghais 

 Gwrthododd y corff cyhoeddus fy nghais neu gyflawni fy nghais yn rhannol 
yn unig 

 Anfonodd y corff cyhoeddus yr holl wybodaeth y gofynnais amdani ond 
cymeront ormod o amser cyn gwneud hynny 

Defnyddiwch y bwlch hwn i fanylu ar eich cais, unrhyw ymateb a gawsoch, ac 
os yw’n berthnasol, eich ymateb chi i’r awdurdod cyhoeddus adolygu ei 
ymateb. 

      

2. Dogfennau atodol 
Anfonwch gopïau atom: 

 eich cais am wybodaeth neu’ch cais i’w hailddefnyddio;  

 unrhyw gais am adolygiad, a/neu ohebiaeth ddilynol a anfonoch i’r corff 
cyhoeddus; ac 

 unrhyw gydnabyddiaeth neu ymateb arall a gawsoch gan y corff 
cyhoeddus. 

3. Manylion am y corff cyhoeddus a ofynnoch am wybodaeth 
ganddo 

Corff cyhoeddus:       
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Enw cyswllt:       

Cyfeiriad:         

Cod post:         

Ffôn:           

E-bost:          

Unrhyw rif cyfeirnod a roddodd y corff cyhoeddus i chi:      

4. Eich manylion 

Neu, os ydych yn cwblhau hon ar ran rhywun arall, rhowch ei fanylion yma. 
Nodwch os hoffech i ni gyfathrebu â chi mewn rhyw ddull neilltuol.  

Teitl:          

Enw cyntaf:         

Cyfenw:          

Cwmni/sefydliad (os yw’n berthnasol):        

Cyfeiriad:         

Cod post:         

Rhif ffôn yn ystod y dydd:         

E-bost:         

Pwy ddylem gysylltu â nhw? (os ydynt yn wahanol i’r uchod) 
Byddwn yn defnyddio’r manylion cyswllt uchod oni bai y byddai'n well gennych 
i ni ddelio â rhywun arall. Rhaid i chi anfon manylion rhywun sydd ag 
awdurdod i lofnodi, i ni ddelio ag ef ar eich rhan. 

Teitl:         

Enw cyntaf:         

Cyfenw:          

Cyfeiriad:         

Cod post:         

Ffôn:         

E-bost:        

5. Datganiad 

 Deallaf y gallai’r ICO fod angen rhannu’r wybodaeth a gyflwynais er 
mwyn iddynt ddelio â fy achos o bryder. Rwyf wedi nodi unrhyw 
ddogfennau neu wybodaeth nad wyf eisiau i'r ICO eu rhannu. 
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 Rwyf yn deall y bydd yr ICO yn storio ar ffurf electronig yr wybodaeth 
ynghylch fy achos o bryder, gan gynnwys y dogfennau rwyf wedi'u 
darparu, a chadw'r cofnodion electronig am ddwy flynedd, neu am 
gyfnod hwy os yw'n briodol. Bydd yr ICO yn dinistrio'r copïau caled 
gwreiddiol ar ôl chwe mis.  

 Rwyf yn cytuno. 

Dyddiad:             

6. Anfon eich ffurflen atom 

Trwy e-bost 
1. Llenwch y ffurflen hon a'i chadw ar eich cyfrifiadur. 
2. Agorwch e-bost newydd gyda ‘Achos o bryder am gael mynediad at 

wybodaeth gan gorff cyhoeddus neu ailddefnyddio’r wybodaeth honno’ 
mewn llinell destun newydd. 

3. Os yw eich holl ddogfennau cefnogol ar ffurf electronig, atodwch nhw i'ch 
neges e-bost. 

4. E-bostiwch y ffurflen gyflawn i casework@ico.org.uk 
 

Trwy'r post  
Os oes gennych gopïau papur yn unig o unrhyw un/rhai o'ch dogfennau 
cefnogol, printiwch y ffurflen hon a'i phostio gyda'ch holl ddogfennau cefnogol 
at: 

Cyswllt Cwsmeriaid 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Swydd Gaer SK9 5AF 
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