The Team

Prisiau aelodaeth 2018-2019

Aelodaeth lawn -

Gall pobl ag anableddau dysgu wneud cais am aelodaeth
lawn. Mae aelodaeth lawn am ddim

Aelodaeth gyswllt -

Mae hyn ar gyfer pobl sy’n cefnogi pobl ag anableddau
dysgu. Mae aelodaeth gyswllt yn costio £ 15 y flwyddyn

Aelodaeth grŵp -

Mae hyn ar gyfer grwpiau hunan-eiriolaeth.
Nid yw aelodaeth grŵp yn rhoi hawliau pleidleisio i bob
aelod o’r grŵp.
Mae aelodaeth grŵp yn costio £ 25 y flwyddyn.

Tanysgrifiwr -

Mae hyn ar gyfer grwpiau nad ydynt yn hunan-eiriolaeth,
sefydliadau, Statudolsefydliadau a gweithwyr proffesiynol
unigol sydd eisiauaros yn gysylltiedig â gwaith Pobl yn Gyntaf
Cymru Gyfan. Mae tanysgrifwyr yn talu £ 40 y flwyddyn.
Anfonwch eich cais aelodaeth gyda siec neu orchymyn post
am y ffi aelodaeth i: Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, 61 Heol
Caerleon, Casnewydd, NP19 7BW ofyn i ni am ein manylion
banc os yw’n well gennych chi dalu trwy drosglwyddiad
banc.
E-bostiwch Victoria@allwalespeople1st.co.uk neu ffoniwch
07498024763 os oes gennych gwestiynau am aelodaeth.
Dim ond ar gyfer delio â chi fel aelod o Bobl yn Gyntaf
Cymru Gyfan y defnyddir yr wybodaeth a roddwch yn y
ffurflen hon. Mae gennym bolisi Preifatrwydd Data, y gallwch
ei weld os byddwch yn gofyn i ni.

			

Ffurflen gais aelodaeth

Ticiwch flwch ar gyfer yr aelodaeth yr ydych yn
ymgeisio amdano
			Aelodaeth lawn		Aelodaeth gyswllt

			
Aelodaeth grŵp
Tanysgrifiwr
Enw____________________________________________________________
Enw’r grŵp neu sefydliad________________________________________
Eich cyfeiriad____________________________________________________
Cyfeiriad ebost__________________________________________________
Rhif ffon________________________________________________________
Ydych chi’n cefnogi gwaith PGCG?

Ie

Na

Darllenwch ddatganiad GDPR Pobl Cymru Gyfan i aelodau.
Ticiwch yma os ydych chi’n rhoi caniatâd i Pobl yn Gyntaf Cymru
Gyfan i ddal a defnyddio’ch data yn y ffordd hon
Weithiau bydd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn gofyn i chi a allwn
ni gymryd ffotograffau neu fideos mewn digwyddiadau, ac efallai
y byddwn am eu rhoi ar ein gwefan neu gyfryngau cymdeithasol i
hyrwyddo’r sefydliad
Os ydych chi’n rhoi caniatâd i’ch llun neu fideo gael ei defnyddio
gan Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn y modd hwn, ticiwch yma
Byddwn yn gwirio yn rheolaidd a ydych yn dal i roi caniatâd i ni
ddal eich data. Gallwch dynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg
trwy roi gwybod i ni
Arwyddwch i gadarnhau eich caniatad:_________________________
Ysgrifennwch y dyddiad y rhoddasoch ganiatâd yma:____________
		

