Ffurflen ganiatâd hawl i yrru

–

mandad tair blynedd
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Nodiadau o gyfarwyddyd
Darllenwch y nodiadau cyn ichi lenwi’r ffurflen hon.
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Dim ond y gyrrwr a ddylai lenwi a llofnodi’r ffurflen hon i gadarnhau eu hawl presennol i yrru a statws
y drwydded. Ni fyddwn yn derbyn ffurflenni os nad ydynt wedi’u llofnodi.

2

Os nad yw’r manylion ar eich trwydded yrru’n gyfredol, dychwelwch hi i’r DVLA a rhoi gwybod inni beth yw’r
newidiadau mae angen inni eu gwneud. Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid ichi ddweud wrthym ar unwaith os newidiwch
eich cyfeiriad parhaol neu enw. Gallem eich dirwyo hyd at £1000 os na ddywedwch wrthym am y newidiadau hyn.
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Os oes angen manylion CPC a neu Gerdyn Tacograff Digidol, llenwch adran 3 dros y dudalen os gwelwch yn dda.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau am CPC Gyrrwr cysylltwch â’r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau:
• Ffôn 0300 123 7721
• Ebost cpcre@dvsa.gov.uk (cyfeirio at ‘ymholiad Gyrrwr CPC’)
Gellir gweld gwybodaeth DQC llawn a gwybodaeth hyfforddiant cyfnodol drwy’r ddolen ganlynol:
www.gov.uk/check-your-driver-cpc-periodic-training-hours
Am ymholiadau ynghylch oriau gyrwyr a thacograff gallwch anfon ebost i enquiries@vosa.gov.uk
neu ffonio 0300 123 9000
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Ar brydiau, mae’n bosibl bod y cwmni sy’n gofyn am fanylion ynghylch eich cofnod gyrrwr yn gofyn am yr
wybodaeth hon ar ran cwmni mae gennych berthynas ag ef. Dylai’r ymholwr lenwi manylion ynghylch yr holl
bobl a fydd yn cael y wybodaeth hon yn Adran 1.
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Mae dyletswydd ar y DVLA o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i ddiogelu gwybodaeth bersonol. Er mwyn sicrhau
diogelwch digonol, mae’r DVLA yn mynnu cael caniatâd penodol y gyrrwr cyn rhyddhau gwybodaeth. Caiff yr
wybodaeth hon ei rhyddhau dim ond i gadarnhau hawl i yrru a chaiff ei dal yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.
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Os ydych yn dymuno tynnu caniatâd yn ôl gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg o dan Ddeddf Diogelu Data
1998. Gwiriwch gyda’r ymholwr neu gwmni sydd â pherthynas gennych (a ddangosir yn Adran 1) a fyddai’n
well ganddynt dderbyn eich datganiad o dynnu caniatâd yn ôl ar lafar neu mewn ysgrifen. Eich cyfrifoldeb chi
yw cael cydnabyddiaeth o’ch datganiad o dynnu caniatâd yn ôl.
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Os yw eich perthynas â’r cwmni neu gwmnïau a enwir yn Adran 1 yn stopio, bydd eich caniatâd yn dod yn
annilys yn awtomatig, ond mae dal rhaid i chi dynnu’r caniatâd yn ôl. Os gewch chi berthynas newydd a’r
cwmni neu gwmnioedd a enwir yn Adran 1 yn y dyfodol bydd angen ichi lenwi ffurflen ganiatâd newydd.

Rhybudd
Bydd methu â darparu digon o wybodaeth neu fethu â llofnodi’r datganiad yn golygu y caiff y cais ei wrthod.
Byddwn yn cynnal gwiriadau er mwyn dilysu’r wybodaeth a ddarparwch.
Mae’n dramgwydd troseddol dan Adran 55 Deddf Diogel Data 1998 i gael neu ddatgelu, yn fwriadol neu’n fyrbwyll,
data personol (neu trefnu iddo gael ei ddatgelu) heb ganiatâd rheolwr y data. Mae’n drosedd hefyd gwerthu data
personol a gafwyd yn anghyfreithlon. Mae collfarnau am drosedddau’n cael eu dedfrydu mewn Llys Ynadon gyda
dirwy hyd at £5,000 neu gan ddirwy ddiderfyn mewn Llys y Goron.
Gall unrhyw gwynion dilys a dderbynnir gan yrrwr y cafwyd ei fanylion yn anghyfreithlon eu trosglwyddo i’r
Comisiynydd Gwybodaeth. Os oes gennym dystiolaeth bod gwybodaeth wedi’i chael neu’i defnyddio’n amhriodol,
gallem wrthod ceisiadau yn y dyfodol.
Os hoffech weld neu rannu eich cofnod
gyrrwr gallwch ddefnyddio’r cyswllt canlynol

Dewch o hyd i wybodaeth am
wasanaethau ar-lein DVLA

www.gov.uk/view-driving-licence

Ewch i: www.gov.uk/browse/driving
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Pwysig: Darllenwch y nodiadau dros y dudalen cyn llenwi’r ffurflen hon – Ysgrifennwch yn glir mewn inc
du gan ddefnyddio PRIF LYTHRENNAU.
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Manylion y cwmni sydd â chytundeb gyda’r DVLA i wneud ymholiad ar eich cofnod gyrrwr:

Enw a chyfeiriad y cwmni (y cwmni):

Rhif cyfrif:

DESCARTES SYSTEMS UK LTD.

Rhif cyfeirnod:

UNIT 2 ARDEN BUSINESS CENTRE,

A ydych yn gwneud ymholiad ar ran cwmni arall?

HORSFIELD WAY, BREDBURY PARK INDUSTRIAL,

Ydw

STOCKPORT, CHESHIRE, UK

Cod post: SK6 2SU

Nac ydw

Os ydych, enwch y cwmni rydych yn gwneud
y gwirio i.

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
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Manylion y gyrrwr

(i’w llenwi gan y gyrrwr):

Cyfenw:
Enw cyntaf:		

/

Dyddiad geni:

Enw(au) canol

/

Cyfeiriad ebost y gyrrwr (Opsiynol)

Rhif gyrrwr:
Cyfeiriad presennol:

Cyfeiriad ar y drwydded (os yn wahanol):*

Llinell 1

Llinell 1

Llinell 2

Llinell 2

Llinell 3

Llinell 3

Tref Bost

Tref Bost

Cod post:

Cod post:
* Mae’n rhaid ichi ddweud wrth y DVLA am unrhyw newidiadau i’ch
cyfeiriad. Gallai methu â gwneud hyn arwain at ddirwy o hyd at £1000
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Gwybodaeth CPC/Tacho y gyrrwr

(gweler y nodiadau dros y dudalen):

A ydych angen gwybodaeth am:

Os Ydw, nodwch fanylion y cerdyn isod:

CPC:

Ydw

Na

DQC

Tacho:

Ydw

Na

Tacho
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Datganiad y gyrrwr

(i’w lenwi gan y gyrrwr):

Pwysig: Darllenwch y nodiadau drosodd cyn llofnodi’r ffurflen hon. Peidiwch â llofnodi os nad yw Adran 1 wedi’i chwblhau

Datganiad:
Fi yw’r unigolyn y cyfeirir ato yn Adran 2 uchod, ac rwyf yn awdurdodi’r cwmni neu gwmnïau a restrir yn Adran 1 uchod i ofyn i’r
DVLA am wybodaeth ynghylch fy nghofnod gyrrwr fel a phryd maent ei hangen, ar amlder y byddant yn ei benderfynu.
Rwyf yn deall y gall y cwmni rwyf yn ei awdurdodi i ofyn am wybodaeth ynghylch fy nghofnod gyrrwr ddefnyddio cwmni cyfryngol i
wneud yr ymholiad gyda’r DVLA ar eu rhan.
Rwyf yn awdurdodi a chyfarwyddo’r DVLA i ddatgelu i’r cwmni neu gwmnïau yn Adran 1, yr holl wybodaeth berthnasol sy’n perthyn
i’m cofnod gyrrwr oddi ar y gofrestr gyfrifiadurol o yrwyr a gynhelir gan y DVLA. Mae hyn yn cynnwys manylion personol, hawliau
gyrru, manylion ynghylch arnodiadau dilys, a/neu gwaharddiadau (os yn berthnasol), delweddau ffotograff a manylion CPC a
manylion Cerdyn Tachograph Digidol (lle mae’n briodol). Ni ddylid darparu gwybodaeth feddygol.
Bydd yr awdurdod hwn yn dod i ben pan beidiaf â gyrru mewn cysylltiad â’r cwmni neu wrth ddatrys y cais mewn cysylltiad
ag yswiriant modur a beth bynnag o fewn tair blynedd o ddyddiad fy llofnod.

Llofnod:

Dyddiad:

