
I: Dinas a Sir Abertawe  Oddi wrth:
Is-adran Budd-daliadau  
Cyllid a Chyflwyno 
Y Ganolfan Ddinesig  
Abertawe 
SA1 3SN.
 Cyfeirnod Hawlio / Landlord:

Gwnewch daliadau Budd-dal Tai’n uniongyrchol i’m cyfrif Banc/Cymdeithas Adeiladu trwy BACS yn 
unol â’r manylion isod.
Os ydych eisoes yn Landlord ac rydych yn derbyn budd-dal ar gyfer tenant(iaid) arall/eraill, byddwn 
yn talu’r HOLL daliadau i un cyfrif banc. Rhaid mai manylion banc y cyfrif rydych am i ni dalu POB 
taliad iddo yn y dyfodol yw’r rhai rydych yn eu nodi isod.

 RHOWCH EICH MANYLION ISOD

Enw’r Banc/Gymdeithas Adeiladu:

Cyfeiriad:

Côd Post:

Côd Didoli:

Rhif y Cyfrif:

DS: Dylech gynnwys y Rhif Cyflogres ar gyfer cyfrifon cymdeithas adeiladu

Enw’r Cyfrif:
(er enghraifft, Mr A Jones)

SYLWER Y CAIFF TALIADAU TRWY’R DULL HWN EU GOHIRIO OS NA FYDD YR HOLL  
FANYLION A RODDIR UCHOD YN GYWIR

BYDD CEISIADAU SYDD HEB EU LLOFNODI’N CAEL EU DYCHWELYD
OS YDYCH YN LLOFNODI AR RAN CWMNI NEU SEFYDLIAD, NODWCH EICH SWYDD

Llofnod(ion):

Swydd (os yw’n berthnasol):

Dyddiad:

Adran y Gwasanaethau Ariannol
Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN
www.abertawe.gov.uk
01792 635353

Eich preifatrwydd - Cyngor Abertawe yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych 
chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Defnyddir eich gwybodaeth wrth i ni arfer ein hawdurdod 
swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw 
drydydd parti oni bai fod gofyn i ni neu y caniateir i ni wneud hynny yn ôl gyfraith. Eglurir hyn yn 
fanylach ar-lein yn www.abertawe.gov.uk/GwybodaethBersonolRefeniwaBudd-daliadau.
Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy’n 
angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor 
Abertawe yn defnyddio’ch data personol,gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch 
ein Hysbysiad Preifatrwydd Corfforaethol yn www.abertawe.gov.uk/hysbysiadpreifatrwydd.

46954-20

CAIS I FUDD-DAL TAI 
GAEL EI DALU I GYFRIF  

BANC/CYMDEITHAS ADEILADU

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg. Caiff unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ei hateb 
yn y Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.  /  We welcome correspondence in Welsh. 
Correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and this will not lead to a delay.


