Cymdeithas Hanes Cwm Cynon / Cynon Valley History Society

Tâl aelodaeth
1af Medi 2022 – 31ain Awst 2023
Cwblhewch y ffurfen hon a’i dychwelyd i Drysorydd y Gymdeithas, Mr John Davey, 13, Stryd
Clifton, Aberdâr, CF44 7PB, ynghyd â’ch tâl aelodaeth. (Nodwch bod modd lawrlwytho
ffurflen o’n gwefan: www.cvhs.org.uk)
(Gwneir pob siec yn daladwy i Gymdeithas Hanes Cwm Cynon)

Aelodaeth Flynyddol Lawn: £12 (deuddeg punt)
Amgaeir yma dâl aelodaeth £12
Enw:

……………………………………………………………………………………………………………

Cyfeiriad:

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

Rhif ffôn:

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

Cyfeiriad e-bost:
……………………………………………………………………………………………………………
*Rhowch wybod os digwydd i chi newid eich enw neu’ch cyfeiriad.

Cymorth-Rodd
Gallwch gyflwyno’ch tâl aelodaeth fel Cymorth-Rodd trwy gwblhau’r manylion isod gan nodi
cyfanswm y dâl. Gellir ychwanegu rhodd at y dâl aelodaeth sylfaenol os dymunir. Mae’r
Gymdeithas yn elwa 25c o bob £1 a dderbynnir fel Cymorth-Rodd. Nid treth ychwanegol i’w
dalu mo’r 25c yma: cynllun a gyllidir gan y Llywodraeth ydyw, er budd elusenol. Nid yw’r
cymorth trawsnewidiol hwn yn effeithio dim ar eich statws trethol personol. Os ydych yn
dreth dalydd graddfa uwch, ac am hawlio’r ad-daliad cymwys, rhaid cynnwys cyfanswm eich
holl Gymorth-Roddion ar eich ffurflen dreth Hunan Asesiad.
Os nad ydych yn dreth dalydd, nid yw cymorth-rodd yn gymwys i’ch sefyllfa.
Derbyniwch £ ……………….. fel cyfanswm fy nghymorth-rodd i GHCC.

Llofnod:

…………………………………………………….

Dyddiad:

…………………………………………………….

Caniatâd Diogelu Data
Yn unol â’r Rheolaeth Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) mae’n ofynnol i ni eich hysbysu fod
gennym eich caniatâd i gadw a defnyddio’ch data yn rhinwedd eich aelodaeth o Gymdeithas
Hanes Cwm Cynon, neu fel derbynydd ein hebyst.
Defnyddiwn eich data er mwyn cadw mewn cysylltiad â chi a’ch hysbysu am weithgaredd a
digwyddiadau’r Gymdeithas.
Er mwyn cydymffurfio â gofynion y RhDDC, a’ch sicrhau o’n ymrwymiad iddo, gofynnir i
bawb y mae eu data ynghadw gennym arwyddo’r datganiad isod.
Os ydych yn aelod byddwch cystal â llenwi’r holl adrannau drosodd gan ddychwelyd yr
wybodaeth atom drwy’r post neu’n electronig. Os nad ydych yn aelod ond am barhau i
dderbyn gwybodaeth trwy e-bost, byddwch cystal â chynnig manylion eich cyfeiriad ebost
personol.

Datganiad:
Deallaf y:
i.

cedwir y manylion personol amdanaf gan y Gymdeithas i ddibenion
gweinyddu a chofnodi fy aelodaeth, a’m hysbysu o ddigwyddiadau priodol.

ii.

rhennir yr wybodaeth hon â sefydliadau eraill dim ond lle bo hynny’n
berthnasol i’m haelodaeth (e.e. yn achos hawlio Cymorth-Rodd)

iii.

gallaf, ar unrhyw adeg, ddileu’r caniatâd i’m manylion gael eu cadw a’u
defnyddio fel hyn, trwy gysylltu ag Ysgrifennydd y Gymdeithas.

Llofnod & Dyddiad: ..............................................................................................................

