Contract Llogi ar gyfer Arddangoswr Cegin Teithiol

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu
ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r
gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben
arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni
bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.
Mae cyfraith yn ôl yr angen er mwyn diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer
prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni contract. Am fwy o wybodaeth am sut
mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun
data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
Enw'r Sefydliad sy'n Llogi

....................................................

Enw Cyswllt

....................................................

Cyfeiriad cyswllt

………………………………………
………………………………………

E-bost

...……………………………………

Rhif ffôn cyswllt.

………………………………………

Dyddiad(au) gofynnol (gan gynnwys cludo)
Amser(au) gofynnol

………………………......…

.......…………………………………

Bydd yr offer cegin angenrheidiol yn cael ei restru yn dilyn trafodaeth ag
Adeiladau Cymunedol:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Cyfanswm y Gost Llogi £

Cegin

...................................

Cludiant

...................................

Offer

...................................

Amodau Llogi
Gweler drosodd am restr lawn o amodau llogi. Mae
arwyddo yn awgrymu eich bod yn derbyn yr amodau llogi.
Llofnod ar ran Dinas a Sir Abertawe ...................................
Llofnod gan yr Huriwr .............................. Dyddiad………………………
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Amodau Llogi

1.

Bydd yr HURIWR yn gwneud trefniadau i sicrhau na fydd unrhyw hawliadau trydydd
parti yn eu herbyn/yn erbyn ei sefydliad wrth ddefnyddio'r Arddangoswr Cegin Teithiol.
(Mae Dinas a Sir Abertawe wedi'i ddiogelu yn erbyn unrhyw hawliadau sy'n codi o'i
esgeulustod ei hun.)

2.

Bydd yr HURIWR, yn ystod y cyfnod hurio, yn gyfrifol am oruchwylio'r gegin a
diogelu ffabrig ac offer rhag niwed.

3.

Bydd yr HURIWR yn sicrhau bod y Gegin ac offer wedi'u gadael yn lân ac yn daclus,
gan gynnwys cael gwared ar unrhyw sbwriel.

4.

Bydd yr HURIWR yn gyfrifol am gael gafael ar unrhyw drwyddedau angenrheidiol
sy'n gysylltiedig â'r hurio.

5.

Bydd yr HURIWR yn trefnu yswiriant er mwyn indemnio Dinas a Sir Abertawe yn erbyn
unrhyw hawliadau sy'n ymwneud â chost atgyweirio unrhyw ddifrod i'r gegin ac offer o
ganlyniad i'r cyfnod hurio.

6.

O ran hysbysebu a hyrwyddo digwyddiadau, ni ddylai'r HURWYR osod posteri yn lleol
o dan unrhyw amgylchiadau.

7.

Os bydd unrhyw gyfnod hurio yn cael ei ganslo o ganlyniad i dorri unrhyw amodau'r
hurio, bydd yr HURIWR yn parhau i fod yn gyfrifol am y costau sy'n ddyledus ar gyfer y
cyfnod hurio, ond heb ragfarn i unrhyw hawliad y gall fod gan Ddinas a Sir Abertawe yn
erbyn yr huriwr o ganlyniad i dorri'r amodau.

8.

Mae gan Ddinas a Sir Abertawe'r hawl i ganslo'r cyfnod hurio os nad yw'r amodau'n
cael eu bodloni gan yr HURIWR.
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