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Ffurflen Ymaelodi
Dychwelwch eich Ffurflen i:
Swyddog Aelodaeth
Cymdeithas Amaethyddol Frehinnol Cymru
Llanelwedd
Llanfair ym Muallt
Powys
LD2 3SY

I dalu am Aelodaeth Blynyddol YN UNIG
Cyfarwyddyd i’ch Banc neu Gymdeithas
Adeiladu i Dalu Debyd Uniongyrchol
Enw a chyfeiriad llawn eich Banc neu gangen eich Cymdeithas Adeiladu
Y Rheolwr

Banc neu Gymdeithas Adeiladu

Cyfeiriad

Priflythrennau os gwelwch yn dda

Côd Post

Dymunaf fod yn:
Is-Lywydd
Aelod am oes
Llywodraethwr am oes
Is-Lywydd am oes

Aelod Iau (angen prawf o’r oed)
Aelod Sengl
Aelod Teuluol
Llywodraethwr

Enw (au) daliedydd (ion) y cyfrif

Côd Dosbarthu Y Gangen

9
Rhif Cyfrif y Banc neu’r Gymdeithas Adeiladu

Aelod 1af

Rhif Cyfeirnod y Cychwynnwr

9

7

1

1

1

Cyfeirnod CAFC (defnydd y swyddfa yn unig)

Enw
Dydd Geni

Cyfarwyddyd i’ch Banc neu’ch Cymdeithas Adeiladu

Talwch Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru Cyf y Debyd Uniongyrchol hyn yn ol sicrwydd y Gwarant Debyd
Uniongyrchol. Deallaf o bosib y bydd y cyfarwyddyd hwn yn aros gyda Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Cyf, ac os hynny, trosglwyddir y manylion yn electronaidd i’m Banc neu Gymdeithas Adeiladu.

(Aelod Iau - D.g. yn angenrheidiol)

Galwedigaeth
2il Aelod

Llofnod (ion)

Dyddiad

Enw

Gwarant Debyd Uniongyrchol
Eich hawliau

Galwedigaeth

Mae sefydliadau sy'n defnyddio'r Cynllun Debyd Uniongyrchol yn mynd trwy broses
fetio ofalus cyn eu bod yn cael eu hawdurdodi, a chant eu monitro'n fanwl gan y
diwydiant bancio. Mae effeithiolrwydd a diogelwch Debyd Uniongyrchol yn cael ei
fonitro a'i ddiogelu gan eich bane neu'ch cymdeithas adeiladu eich hun. Mae'r
Warant Debyd Uniongyrchol yn berthnasol i bob Debyd Uniongyrchol. Mae'n eich
diogelu chi yn yr achosion prin hynny pan fydd camgymeriad wrth dalu'ch Debyd
Uniongyrchol. Mae'r Warant yn cynnwys taliadau Debyd Uniongyrchol. Ni ellir ei
defnyddio i fynd i'r afael ag unrhyw anghydfod cytundebol rhyngoch chi a'r
sefydliad sy'n bilio.

Cyfeiriad

Côd Post
Rhif Ffôn
E.bost
Manylion Aelodaeth Teulu – Plant d/17

(D.g. yn angenrheidiol)

Enw

D.G

Enw

D.G

Enw

D.G

Amgeuaf
Arian Parod/Siec
Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol
Archeb Barhaol(Cyfansoddiadau Oes)
Mae’r manylion uchod yn gyflawn a chywir

Llofnod

Gwarant Debd Uniongyrchol
•Mae'r Warant yn cael ei chynnig gan bob bane a chymdeithas adeiladu sy'n derbyn
cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol
•Os bydd unrhyw newidiadau yn swm, dyddiad neu amlder eich Debyd
Uniongyrchol bydd y sefydliad yn rhoi gwybod ichi (10 diwrnod gwaith fel arfer)
cyn i'ch cyfrif gael ei ddebydu neu fel y cytunwyd fel arall. Os byddwch chi'n gofyn
i'r sefydliad gasglu taliad, cewch gadarnhad o'r swm a'r dyddiad pan fyddwch chi'n
gwneud y cais
•Os gwneir camgymeriad wrth dalu'ch Debyd Uniongyrchol, gan y sefydliad
neu'chbane neu'ch cymdeithas adeiladu, mae gennych hawl i gael ad-daliad i lawn,
ar unwaith, o'r swm a dalwyd gan eich bane neu'ch cymdeithas adeiladu
•Os byddwch chi'n derbyn ad-daliad nad oes gennych hawl iddo, rhaid ichi ei dalu'n
61 pan fydd y sefydliad yn gofyn ichi wneud hynny
•Gellwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg trwy gysylltu a'ch bane
neu'ch cymdeithas adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad ysgrifenedig. Rhowch
wybod i'r sefydliad hefyd os gwelwch yn dda.
Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu'ch data
personol ac ond i'w brosesu yn unol a gofynion cyfreithiol. I gael mwy o fanylion
dylech ofyn am gopi o'n polisi GDPR.
Rydym yn prosesu'ch data personol gan fod ei angen i gyfawni ein contract gyda chi
i hwyluso'ch aelodaeth o'r gymdeithas.
Ni fyddwn yn trosglwyddo'ch data y tu alIan o'r DU a'r Ardal Economaidd
Ewropeaidd (AEE) ac ni fyddwn yn rhannu'ch data gyda thrydydd parti heblaw
Bwrdd Cyfarwyddwyr CAFC a phwyllgorau perthnasol CAFC a gwasan aethau. Caiff
eich enw a'ch cyfeiriad ei ran nu hefyd gyda'r cwmni argraffu er mwyn dosbarthu'r
blwyddlyfr
Rydym yn cadw'ch data yn unol a'n rhaglen gadw i symleiddio ceisiadau yn y
dyfodol.
Mae gennych amrywiol hawliau yn y data a ddaliwn, yn cynnwys ei gywiro a
gwrthwynebu ei brosesu.

