
Ffurflen Gais Cronfa Ariannol Wrth Gefn  
Medi 2020 - Mehefin 2021

At ddefnydd y Coleg yn unig
Stamp Dyddiad:

Rhaid i chi wneud cais am CAWG ar gyfer pob blwyddyn academaidd. Mae’ch cais am CAWG yn dibynnu 
ar incwm y cartref. Rhaid iddo fod yn llai nag £20,000 y flwyddyn i fyfyrwyr fod yn gymwys. Mae’r 
gronfa yn agor ar 1 Mehefin 2020 ac fe’i dyrennir ar sail y cyntaf i’r felin. Os oes angen cymorth arnoch i 
gwblhau’r ffurflen hon, gofynnwch i aelod o staff Gwasanaethau Myfyrwyr.
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Adran A: Statws Preswyl Ticiwch bob blwch perthnasol

Nid yw ceiswyr lloches yn gymwys i wneud cais am y gronfa hon.

1. Ydych chi wedi bod yn preswylio yn y DU, y Swistir, yr UE/AEE am dair blynedd cyn diwrnod cyntaf eich cwrs?  

 Ydw ☐    Nac ydw ☐   Os ‘nac ydw’, nid ydych yn gymwys i wneud cais am CAWG.

2. Ydych chi wedi cael Caniatâd Amhenodol i Aros/Diogelwch Dyngarol?  Ydw ☐   Amherthnasol ☐

3. Os ydych wedi ticio ‘ydw’ ar gyfer cwestiwn 2 nodwch eich gwlad enedigol  ________________________________

 a dyddiad mynediad i’r DU, y Swistir neu’r UE/AEE*: 

 *Bydd rhaid i chi roi eich pasport i ni (sydd wedi cael ei stampio gan yr adran fewnfudo) a/neu eich 

 dogfennau Swyddfa Gartref.

Adran C: Manylion Eich Cwrs Ticiwch bob blwch perthnasol

5. Beth yw’ch prif faes (feysydd) astudio?

Cwrs  __________________________________________________________________  Lefel  ________________

Dyddiad dechrau  Amser llawn ☐    Rhan-amser* ☐     

*Mae’n rhaid eich bod yn astudio o leiaf un cwrs sy’n fwy na 275 awr i fod yn gymwys i gael arian.

Campws:   Gorseinon ☐    Tycoch ☐    Llwyn y Bryn ☐   Llys Jiwbilî, Fforestfach ☐   Ffordd y Brenin ☐

4. Mr ☐  Miss ☐  Mrs ☐  Ms ☐   Dr ☐   Arall __________

Cyfenw: _______________________________________

Enwau cyntaf: __________________________________

Rhif y tŷ a’r stryd: _______________________________

______________________________________________

Ardal: _________________________________________

Tref neu ddinas: _________________________________

Cod post: ______________________________________

Rhif ffôn cartref: _______________________________

Rhif ffôn symudol: ______________________________

Gwryw ☐   Benyw ☐ ____________________________________

Dyddiad geni:

Statws priodasol:   Sengl ☐  Priod ☐   

 Byw gyda phartner ☐

Rhif adnabod y myfyriwr: ________________________

Adran B: Manylion y Myfyriwr Ticiwch bob blwch perthnasol.
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Adran D: Eich Cais am Gymorth CAWG Ticiwch bob blwch perthnasol

6. Gall CAWG gyfrannu at unrhyw offer sy’n hanfodol ar gyfer eich cwrs. Gall hefyd dalu am wiriad DBS (os yw’n  

 ofynnol gan eich cwrs), tocyn bws a chyfrannu at gostau gofal plant. Ni allwch hawlio ffïoedd cwrs. Mae’r  

 gronfa’n cael ei dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

 Oes angen tocyn bws arnoch?   Oes ☐   Nac oes ☐

 Os oes plentyn/plant gennych chi, oes angen cymorth arnoch i dalu am gostau meithrinfa pan fyddwch  

 yn astudio yn y coleg?* 

 Oes ☐   Nac oes ☐  Os oes rhowch yr wybodaeth ganlynol ynghyd â chopi o dystysgrif geni pob plentyn:

  Enw’r plentyn: ______________________________  Dyddiad geni

  Enw’r plentyn: ______________________________  Dyddiad geni

  Enw’r plentyn: ______________________________  Dyddiad geni

  Enw’r plentyn: ______________________________  Dyddiad geni

	 *Rhaid	i	chi	lenwi	ffurflen	gytundeb	gofal	plant	ychwanegol	hefyd	sydd	i’w	chael	yn	yr	adran	Gwasanaethau	Myfyrwyr.	

Adran E: Manylion y Cartref a Thystiolaeth Ofynnol

Enw Galwedigaeth Oedran Perthynas i’r Myfyriwr

7. Mae CAWG yn dibynnu ar incwm y cartref. Rhaid i incwm y cartref fod yn llai nag £20,000 y flwyddyn i fyfyrwyr  

 fod yn gymwys. Rhowch fanylion aelodau’r cartref, eu galwedigaeth, eu hoedran a’u perthynas i chi.

Rhaid i chi ddarparu’r dystiolaeth wreiddiol isod er mwyn i ni allu asesu incwm y cartref.

Ffynhonnell yr Incwm Tystiolaeth Ofynnol

Cymhorthdal Incwm neu Lwfans 
Ceisio Gwaith neu Lwfans 
Cymorth Cyflogaeth neu Gredyd 
Cynhwysol

Llythyr budd-daliadau perthnasol sy’n dangos enw, cyfeiriad a swm y budd-dal a 
dderbyniwch a chyfriflenni banc ar gyfer y deufis diwethaf.*

Prawf Incwm Slipiau cyflog ar gyfer y deufis diwethaf, eich Hysbysiad Dyfarniad Credyd Treth 
TC602 2019/20 neu lythyr Credyd Cynhwysol a chyfriflenni banc ar gyfer y deufis 
diwethaf.*

Pensiwn Llythyr sy’n caniatáu swm y pensiwn neu gyfnflenni banc am y deufis diwethaf.*

Hunangyflogedig neu Fusnes 
Preifat

Cyfrifon blynyddol ardystiedig neu Hybysiad Dyfarniad Credyd Treth TC602 
2019/20 neu lythyr Credyd Cynhwysol neu Ffurflen Dreth Hunanasesiad a 
chyfriflenni banc ar gyfer y deufis diwethaf.*

A hefyd tystiolaeth o unrhyw fudd-daliadau neu incwm a dderbyniwyd.

*Rhaid i’ch banc stampio’ch cyfriflenni banc os nad ydynt yn rhai gwreiddiol. 
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Diogelu Data:

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn casglu gwybodaeth am 
bob un o’i fyfyrwyr am resymau gweinyddol, academaidd 
ac iechyd a diogelwch amrywiol. Rheolir ein defnydd o 
wybodaeth gan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Caiff yr wybodaeth a rowch ar y ffurflen gais hon ei rhoi 
i AdAS Adran Addysg a Sgiliau, sydd wedi’i chofrestru o 
dan Ddeddf Diogelu Data 1998. 

Mae cofrestru at ddiben casglu a dadansoddi data 
ystadegol yn bennaf ond mae hefyd yn cynnig modd i’r 
Cyngor rannu gwybodaeth â sefydliadau eraill at ddiben 
darganfod twyll. 

Mae gwybodaeth bellach am ddefnyddio data ar gael gan 
Uned Rheoli Gwybodaeth Coleg Gŵyr Abertawe.

Datganaf fod yr wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen gais 
hon yn gywir.

Deallaf y gall rhoi gwybodaeth anghywir, neu fethu â 
datgelu’r holl wybodaeth berthnasol, arwain at wrthod fy 
nghais am gymorth Cronfa Ariannol Wrth Gefn (CAWG) a 
gallaf fod yn destun camau disgyblu neu gyfreithiol gan 
Goleg Gŵyr Abertawe a gall fy nghyllid gael ei dynnu yn ôl.

Cytunaf i roi unrhyw wybodaeth ychwanegol i Goleg Gŵyr 
Abertawe er mwyn i’r coleg allu prosesu fy nghais.

Byddaf yn hysbysu Tîm Cyllid Myfyrwyr Coleg Gŵyr 
Abertawe ar unwaith os bydd unrhyw newid yn fy 
amgylchiadau ariannol, fy nghyfeiriad, neu fy statws fel 
myfyriwr.

Os bydd fy mhresenoldeb yn llai na 80%, neu os na fyddaf 
yn cwrdd â therfynau amser y cwrs, mynychu arholiadau 
neu’n tynnu fy enw o’r rhaglen astudio a enwir ar y ffurflen 
hon, deallaf y gallai taliadau CAWG gael eu tynnu yn ôl, ac 
efallai y byddaf yn cael fy ailasesu neu bydd gofyn i mi ad-
dalu’r dyfarniad i gyd neu ran ohono.

Os byddaf yn cael cymorth CAWG yn y cyfamser (ar ôl i 
mi wneud cais am LCA a/neu gyllid GDC ond cyn i mi ei 
dderbyn), deallaf y bydd gofyn i mi ad-dalu’r dyfarniad 
CAWG i gyd neu’n rhannol ar ôl i mi gael cyllid LCA a/neu 
gyllid GDC.

Rhaid i chi ddychwelyd yr holl lyfrau, offer a thocynnau bws 
sydd wedi cael eu cyllido gan y Gronfa Ariannol Wrth Gefn 
cyn i chi adael y Coleg. Os byddwch yn methu â gwneud 
hyn efallai y bydd unrhyw geisiadau i’r Coleg yn y dyfodol 
yn cael eu gwrthod.

Os bydd Coleg Gŵyr Abertawe yn rhoi cyllid i mi nad oes 
hawl gennyf ei gael, byddaf yn ad-dalu unrhyw ordaliad.

Yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, pan fyddaf yn llofnodi’r 
ffurflen hon, rhoddaf ganiatâd i Goleg Gŵyr Abertawe 
ryddhau fy ngwybodaeth i AdAS, a thrydydd partïon eraill 
lle bo angen.

Llofnod y Myfyriwr: _________________________________________  Dyddiad:

A llofnod rhiant, gwarcheidwad, neu ofalwr os ydych o dan 18 ar ôl 01/09/2020 

Llofnodwyd: ________________________________________________  Dyddiad:

Adran F: Datganiad

I’r myfyrwyr sy’n astudio yn Nhycoch, Llwyn y Bryn, 

Ffordd y Brenin neu Llys Jwbilî dychwelwch y ffurflen  

gais hon at:

Tîm Cyllid Myfyrwyr 
Coleg Gŵyr Abertawe
Campws Tycoch
Heol Tycoch
Sgeti 
Abertawe  
SA2 9EB

01792 284010

I’r myfyrwyr sy’n astudio yn Heol Belgrave dychwelwch  

y ffurflen gais hon at:

Tîm Cyllid Myfyrwyr 
Coleg Gŵyr Abertawe
Campws Gorseinon
Heol Belgrave
Gorseinon
Abertawe  
SA4 6RD

01792 890774/890758

Adran G: Dychwelyd y Ffurflen hon
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Dyddiad Gwirio Cofrestriad ☐ Prawf incwm ☐ Bodloni meini prawf CAWG ☐

Cymeradwyo: Swm Llofnod Dyddiad

Cynorthwyydd Cyllid Myfyrwyr £

Swyddog Cyllid CAWG £

 £

Penderfyniad y Panel le ☐   Na ☐
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Rheolwr Gwasanaethau Dysgwyr

Gorseinon Campus 01792 890700  |  Tycoch Campus 01792 284000 

info@gcs.ac.uk  |  gcs.ac.uk/cy      
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Hysbysiad Preifatrwydd  
 
Cyflwyniad  
 
Mae’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF) rydych chi ar fin cyflwyno cais iddi wedi’i hariannu’n uniongyrchol gan 
Lywodraeth Cymru. 
 
Mae cymryd rhan yn y rhaglen hon yn ddibynnol arnoch chi’n darparu data personol. Coleg Gŵyr Abertawe fydd y 
rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol mae’n ei derbyn. Bydd Coleg Gŵyr Abertawe’n defnyddio’r data hyn i 
gyflawni ei dasg gyhoeddus wrth weinyddu a monitro’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn. 
 
At ba ddiben y bydd Coleg Gŵyr yn defnyddio’ch gwybodaeth?  
 
Bydd Coleg Gŵyr Abertawe’n defnyddio’ch data wrth asesu’ch cymhwysedd i dderbyn cyllid o’r Gronfa Ariannol Wrth 
Gefn yn unol â chanllawiau'r cynllun Cronfa Ariannol Wrth Gefn a gyhoeddwyd gan Goleg Gŵyr Abertawe. Caiff ei 
defnyddio hefyd mewn ystadegau ac ymchwil sy’n berthnasol i Gronfa Ariannol Wrth Gefn Llywodraeth Cymru. 
 
Bydd unrhyw ystadegau a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru yn anhysbys, sy’n golygu na fydd modd adnabod 
dysgwyr unigol.   
 
Eich hawliau a’ch dewisiadau  
 
O dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), mae gennych yr hawl i:  
� gael mynediad i’r wybodaeth bersonol amdanoch y mae Coleg Gŵyr Abertawe’n ei dal  
� mynnu bod Coleg Gŵyr Abertawe’n cywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hynny 
� gwrthwynebu prosesu ar sail eich sefyllfa benodol (o dan rai amgylchiadau)  
� cyfyngu ar brosesu (o dan rai amgylchiadau)  
� dileu’ch data (o dan rai amgylchiadau)  
� cyflwyno cwyn gerbron Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef rheolydd annibynnol diogelu data  
 
Am ba hyd y bydd Coleg Gŵyr Abertawe’n cadw’ch gwybodaeth? 
 
Bydd Coleg Gŵyr Abertawe’n cadw unrhyw ddata personol a gesglir am gyfnod o chwe blynedd o ddiwedd y flwyddyn 
academaidd y dyrannwyd cyllid Cronfa Ariannol Wrth Gefn ynddi.  
 
Cysylltu  
 
Am ragor o wybodaeth am yr wybodaeth y mae Coleg Gŵyr Abertawe’n ei dal a sut mae’n ei defnyddio, neu os 
hoffech chi ymarfer eich hawliau o dan GDPR, gweler y manylion cyswllt isod:  
Swyddog Diogelu Data, Coleg Gŵyr Abertawe, Heol Tycoch, Abertawe, SA2 9EB  
dpo@gcs.ac.uk 
 
I gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, gweler y manylion isod: 
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire,SK9 5AF  

029 2067 8400 (llinell gymorth Cymru) neu 0303 123 1113 (llinell gymorth y 
DU)  
https://ico.org.uk/ 
 
 
Hysbysiad o newidiadau  
 
Os ydym yn mynd i ddefnyddio’ch data mewn ffordd wahanol i’r hyn a ddatganwyd ar adeg eu casglu, cewch eich 
hysbysu. Bydd holl brosesu Coleg Gŵyr Abertawe’n cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth diogelu data bresennol. Bydd 
diweddariadau i’r hysbysiad preifatrwydd ar gael ar ein gwefan. Cliciwch yma am gopi llawn o’r Hysbysiad 
Preifatrwydd: www.gcs.ac.uk 
 
Pa wybodaeth bersonol amdanoch chi sy’n cael ei chasglu a’i defnyddio gan Goleg Gŵyr Abertawe? 
 
Bydd peth o’r data amdanoch chi sy’n cael eu casglu’n ddata personol wedi’u diffinio yn y Rheoliad Diogelu Data 
Cyffredinol, gan gynnwys: 
 
Data personol 

• Statws preswylio 
• Cyfenw  
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• Enw(au) cyntaf  
• Cyfeiriad  
• Côd post  
• Rhif ffôn 
• Rhif ffôn symudol  
• Rhyw  
• Dyddiad geni 
• Statws priodasol 
• Rhif adnabod myfyriwr (a gynhyrchir gan y Coleg)  
• Cwrs a lefel astudio 
• Enwau plant 
• Dyddiad geni’r plant 
• Cyfenw ac enw(au) cyntaf aelodau eraill yr aelwyd 
• Galwedigaeth aelodau eraill yr aelwyd 
• Oedran aelodau eraill yr aelwyd  
• Perthynas aelodau eraill yr aelwyd â’r myfyriwr sy’n cyflwyno cais am gyllid  

Caiff y data personol hyn eu defnyddio i asesu’ch cymhwysedd ar gyfer y Gronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF). Cedwir y 
data hyn gan Goleg Gŵyr Abertawe a gellir eu rhannu â Llywodraeth Cymru ar gais. 
 
Gwybodaeth ariannol 
 
Yn ogystal, gofynnwyd i chi ddarparu tystiolaeth o wybodaeth ariannol bersonol a fydd yn galluogi Coleg Gŵyr 
Abertawe i asesu lefel incwm yr aelwyd fel a amlinellir yn y ffurflen gais. Nid yw’r Coleg yn cadw copïau o’r wybodaeth 
ariannol hon.  
 
Sut bydd eich data’n cael eu defnyddio gan Goleg Gŵyr Abertawe? 
 

• At ddibenion gweinyddol, i sicrhau y caiff y data amdanoch chi rydym yn eu casglu eu cadw’n gywir ac yn 
ddiogel ac mewn ffordd uchel ei safon 
 

• I helpu i wneud penderfyniadau ar bolisïau'r presennol a’r dyfodol am ddysgu ôl-16 
 

• I helpu Llywodraeth Cymru i ddyrannu a monitro cyllido 
 

• I roi’r wybodaeth y mae ei hangen ar archwilwyr er mwyn gwneud eu swydd 
 

• I gynorthwyo Llywodraeth Cymru wrth gynhyrchu dadansoddiadau ac ymchwil anhysbys. 
 

• I gynhyrchu ystadegau swyddogol anhysbys. Bydd hyn yn galluogi Llywodraeth Cymru i wella’r defnydd o 
gyllid yn y dyfodol. 

 
• Am geisiadau achlysurol am ddadansoddiad gan randdeiliaid, y cyhoedd a thrydydd partïon a gomisiynwyd 

gan Lywodraeth Cymru 
 

• Gan gontractwyr trydydd parti sy’n gweithio ar ymchwil a gwerthuso a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru  
 

• Gan ymchwilwyr eraill a allai gael mynediad i ddata anhysbys â chymeradwyaeth Llywodraeth Cymru   
 

Cytundebau rhannu data 
 
Bydd cytundeb rhannu data ffurfiol ar waith pan fydd Coleg Gwŷr Abertawe’n rhannu eich data â thrydydd parti. 
Golyga ran o’r cytundeb hwn y bydd yn rhaid i’r trydydd parti lofnodi cytundeb o gyfrinachedd mewn perthynas â’ch 
data i ddangos bod ganddynt weithdrefnau diogelu data boddhaol ar waith a’u bod yn dinistrio copïau o’ch data pan 
na fydd eu hangen mwyach. Gallant ddefnyddio’ch data at y dibenion a datganwyd ganddynt yn unig ac nid ar gyfer 
unrhyw beth arall. Caiff holl gopïau o drosglwyddo data eu cofnodi. 
 
Trefniadau diogelwch ar gyfer eich data a gedwir gan Goleg Gŵyr Abertawe 
 
Caiff y data mae Coleg Gŵyr Abertawe’n casglu amdanoch eu cadw mewn system ddiogel â mynediad a reolir sy’n 
cael ei harchwilio’n aml i sicrhau diogelwch a chysondeb.  
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