Atodiad E
Cludiant Myfyrwyr 2019/20
Newid mewn Amgylchiadau
Darllenwch BOLISI CLUDIANT Y COLEG yn ofalus cyn cwblhau’r cais hwn. Mae’r polisi ar
gael o www.colegsirgar.ac.uk neu oddi wrth Uned Gludiant y Coleg. Ffoniwch 01554
748025.
• Os ydych yn gwneud cais am Docyn Teithio newydd oherwydd newid yn eich manylion,
megis enw/cyfeiriad neu os ydych yn mynd i gampws arall, RHAID i chi gwblhau’r
ffurflen Newid Amgylchiadau.
• Dychwelwch eich Tocyn Teithio presennol gyda’r cais hwn i’r Uned Gludiant, Coleg Sir
Gâr, Campws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli SA15 4DN.
• Os ydych yn gwneud cais am Docyn Teithio newydd yn lle un a gollwyd neu a ddygwyd,
PEIDIWCH â defnyddio’r ffurflen hon. Os collir neu difrodir eich trwydded bresennol, rhaid i chi
ffonio 01267 234567 ar unwaith er mwyn gwneud trefniadau cludiant dros dro ac archebu un
newydd. Codir tâl o £6.00 am drwyddedau newydd a dylid talu’r arian yn uniongyrchol i Gyngor
Sir Caerfyrddin.

Adran 1. Manylion y myfyriwr
(Darperir cludiant o UN cyfeiriad yn unig)
Cyfenw

Dyddiad Geni

Enw(au) cyntaf

Côd Person y Coleg (os yn hysbys)

Rhif/Enw Tŷ a Stryd

Rhif Ffôn

Pentref:

Rhif Ffôn

Tref

Rhif Ffôn

Sir

Nodwch enw’r Ysgol neu Goleg yr aethoch
iddo/i y llynedd

Côd Post

Oedran

Adran 2. Manylion y cwrs a astudir
Teitl llawn y cwrs (nodwch y math o gwrs, e.e. Safon Uwch/Uwch Gyfrannol, NVQ, a.y.b. a’r
pwnc/pynciau a astudir):

Adran 3. Manylion y cludiant sydd ei angen
Nodwch y campws a fynychir bob diwrnod o’r wythnos lle mae angen cludiant (ticiwch y blychau
perthnasol):
Campws
Llun
Mawrth
Mercher
Iau
Gwener
Campws Rhydaman
Campws y Gelli Aur
Campws y Graig
Campws Ffynnon Job
Campws Pibwrlwyd
Lleoliad yr arosfan bws agosaf sydd fwyaf addas ar gyfer y cartref (os ydych yn gwybod):

Oes gennych chi unrhyw anghenion cludiant ychwanegol? OES

NAC OES

Os OES nodwch yma:
_________________________________________________________________________________

Adran 4. Datganiad
Rwyf yn tystio bod y wybodaeth uchod yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth. Rwyf wedi darllen y Côd
Ymddygiad (Atodiad D), ac rwyf yn deall y gallai ymddygiad annerbyniol olygu y tynnir yn ôl yr hawl i
gael cludiant.
Rwyf yn derbyn y gallai fod system Teledu Cylch Cyfyng ar waith ar y cerbyd byddaf yn teithio arno, ac
y gellir cael golwg ar unrhyw beth sydd wedi'i gofnodi ar ffilm a'i ddefnyddio fel tystiolaeth o ymddygiad
annerbyniol. Mae'r ffilm Teledu Cylch Cyfyng yn gyfrinachol, a dim ond pobl benodedig sydd wedi eu
cymeradwyo gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sydd â hawl i'w gwylio.
Llofnod: …………………………………………… Dyddiad: ……………………………………..
Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei dal a'i phrosesu'n awtomatig fel data ar system
gyfrifiadurol. Bydd y Coleg a’r Cyngor yn cymryd yr holl ragofalon rhesymol i sicrhau bod cyfrinachedd
yn cael ei gadw ac i gydymffurfio ag egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Er mwyn helpu i atal twyll o
ran gweinyddu cyllid cyhoeddus, mae'n bosibl y caiff y wybodaeth ei chymharu â data personol arall a
ddelir gan y Cyngor a'i defnyddio at ddibenion cymharu ag awdurdodau eraill.
Dychwelwch y ffurflen hon i’r Uned Gludiant, Coleg Sir Gâr, Campws y Graig, Heol Sandy, Pwll,
Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.
At ddefnydd Coleg Sir Gâr yn unig Gwiriwyd y ffurflen gan……………… Dyddiad…….………….

