
 

  

 

Llywodraeth Cymru, Is-adran y Môr a Physgodfeydd 

 
CAIS AM AWDURDODIAD I GASGLU CREGYN GLEISION RHY FACH GAN DDEFNYDDIO 
LLONG  
 
DS:  Wrth gwblhau’r cais hwn ni ddylid ond nodi manylion y person(au) a fydd yn casglu cregyn gleision rhy fach gan 
ddefnyddio’r llong a bennir 
 

 A. Enw:  

 Cyfeiriad:  

   

 Rhif Ffôn (gan gynnwys cod 
ardal): 

 

 Llofnod:  Dyddiad:  

   

 Enw:  

 Cyfeiriad:  

   

 Rhif Ffôn (gan gynnwys cod 
ardal): 

 

 Llofnod:  Dyddiad:  

B. Cais i gasglu____________ tunnel o gregyn gleision dros gyfnod o __________.   Yn cychwyn ar  

___________________   Lleoliad yr hadau cregyn gleision y bwriedir eu casglu______________ 

_______________________________  Cyrchfan yr hadau cregyn gleision.  (Harbwr 
glanio/magwrfeydd cyhoeddus.  

C. Y llong a ddefnyddir: 

 Enw’r llong ____________________Llythrennau a Rhifau Porthladd Cofrestredig________________ 

Capasiti ___________________ Hyd cofrestredig _____________ Hyd cyffredinol __________ 

 Disgrifiad o’r tynrwydi: 

  

 Perchenogion Cofrestredig o dan Ddeddf Llongau Masnach 1989, 
1995:   

 

 Cyfeiriad a rhif ffôn y perchennog:   

   

  

 Llofnod:  Dyddiad:   



Dylid llenwi’r ffurflen a’i dychwelyd i: 

Is-adran Môr a Pysgodfeydd,  

Llywodraeth Cymru,  

Stena House,  

Station Approach,  

Caergybi,  

Ynys Môn  LL65 1DX.        Tel: 03000 625777 

 

 E-bost: holyheadmailbox@cymru.gsi.gov.uk 

 
 

At ddefnydd y 
swyddfa yn unig:                                                                                                                                                                                                             

Dyddiad 
derbyn: 

 Awdurdodiad?: DO / NADDO 

 
 

 
                                

 

 

 Hysbysiad Preifatrwydd Gangen Gweithrediadau Pysgodfeydd Llywodraeth Cymru 
 

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Lywodraeth Cymru ac yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar 
Ddiogelu Data, rydym wedi llunio Hysbysiad Preifatrwydd sy’n esbonio pam rydym yn casglu ac yn 
defnyddio eich gwybodaeth. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn sicrhau y caiff eich data personol 
eu prosesu’n deg ac yn gyfreithlon, ac mewn ffordd dryloyw.  
 

1. Cymerwch funud i ymgyfarwyddo â’n harferion preifatrwydd a pam rydym yn casglu ac 

yn prosesu’r data sy’n cael eu casglu 

 Llywodraeth Cymru fydd Rheolydd Data y data personol rydych chi’n eu darparu i ni.  Pwrpas 

casglu'r data hyn (megis  cyflwyno ffurflenni cais)) yw er mwyn i Lywodraeth Cymru gysylltu â chi 

i roi trwyddedau, a thrwyddedau a chofrestriadau pysgodfeydd i chi gan Gangen Gweithrediadau 

Pysgodfeydd Llywodraeth Cymru.  Am help gyda’r hysbysiad preifatrwydd hwn cysylltwch â 

holyheadmailbox@gov.wales (trwyddedau) neu milfordhavenfisheryo@llyw.cymru (trwyddedau 

a cofrestriadau). 

 
2. Pwy fydd yn gallu gweld eich data:   

Bydd timau cefnogi gwasanaeth Llywodraeth Cymru yn gallu gweld yr wybodaeth a gesglir .  Ni 

fydd gweinyddwyr technegol y system yn defnyddio eich manylion mewn unrhyw ffordd.   Lle bo 

angen, bydd Llywodraeth Cymru yn trosglwyddo gwybodaeth i Gyrff Statudol megis, ymhlith 

eraill, Awdurdodau Lleol neu’r Awdurdod Trwyddedu Meistri Gangiau er mwyn iddyn nhw allu 

cysylltu â chi am faterion rheoli ynghylch pysgota am gocos a chregyn gleision. 

 
3. Am ba mor hir caiff eich manylion eu cadw 

Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw eich manylion personol hyd tan:  
• y mae ei angen ar gyfer y dibenion a nodir yn y ddogfen hon 
• mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni wneud hynny 

 
4. Eich hawliau. 



O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych chi hawl i wneud y canlynol: 
• gweld y data personol mae Llywodraeth Cymru yn eu dal amdanoch chi; 
• mynnu ein bod yn cywiro unrhyw wybodaeth anghywir yn y data hynny; 
• gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu data (mewn rhai amgylchiadau); 
• ‘dileu’ eich data (mewn rhai amgylchiadau); 
• cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar 
gyfer diogelu data. 
Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:  
Cyswllt Cwsmeriaid 
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF 
Rhif ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113 Gwefan : www.ico.org.uk 

 
5. Eich Gwybodaeth chi a'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 

 

O dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, gall y 
cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth sy’n cael ei dal gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys 
Llywodraeth Cymru. Gall yr wybodaeth rydych chi’n ei rhoi i ni fod yn destun cais rhyddid 
gwybodaeth gan aelod arall o’r cyhoedd. Byddem yn cysylltu â chi i gael eich barn cyn ymateb i 
gais o'r fath.  

 
6. Newidiadau i’r polisi hwn 

Gall Llywodraeth Cymru newid y polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg a byddwn yn cysylltu â 
chi i roi gwybod am unrhyw newidiadau ar unwaith. 

 
I gael mwy o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth 

 
Cyfeiriad post:  
Y Swyddog Diogelu Data, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, CAERDYDD CF10 3NQ 
Cyfeiriad e-bost:   data.protectionofficer@llyw.cymru   


