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Ffurflen Cais am Ddata - Asiantaethau Gorfodi’r Gyfraith (Is-adran Forol)
Dyddiad cyhoeddi: Mai 2018 


Beth yw diben y ffurflen hon?

Mae'r ffurflen hon ar gyfer cyrff gorfodi'r gyfraith ac awdurdodau rheoleiddio yn yr is-adran forol (e.e. Safonau Masnach, yr heddlu a chyrff tebyg eraill) i wneud ceisiadau am ddata personol sydd gan Ofcom er mwyn cyflawni swyddogaethau statudol mewn cysylltiad â chanfod, amgyffred ac erlyn troseddau rheoleiddiol a/neu droseddol.




































Adran 1: Manylion yr ymgeisydd 


Enw llawn: 


Swydd neu raddfa: 


Sefydliad: 


Cyfeiriad (gan gynnwys y cod post): 


Rhif ffôn: 
 

E-bost: 





Adran 2: Llong y ceisir gwybodaeth am drwyddedai radio’r llong 


Enw'r llong: 


Arwydd galw*: 


MMSI*: 


Dynodwr arall (rhowch fanylion) 


Enw'r trwyddedai (os yw'n hysbys): 


Math o long (e.e. llong môr-deithio â chabanau, cwch hwylio, cludo nwyddau ac ati) Gwybodaeth berthnasol arall fel bo'n briodol: 


Er mwyn gallu adnabod llong, mae'n rhaid i ni gael yr MMSI neu’r arwydd galw. 





Adran 3: Natur yr ymholiad 


Nodwch fanylion yr ymchwiliad (troseddol) neu'r achos y mae'r cais hwn yn berthnasol iddo. Os ydych chi'n gofyn am fanylion trwyddedai radio llong sy'n ymwneud â llong a gafodd ei hatal gan Is-adran Thames, rhowch y rhesymau dros atal y llong











































Adran 4: Yr wybodaeth y gofynnir amdani 











Adran 5: Sail y cais 



1. Cadarnhewch o dan ba reol gyfreithiol neu orchymyn llys y gwneir y cais hwn (rhowch gopi). 






2. Cadarnhewch y pwrpas rydych chi’n bwriadu prosesu'r data personol hwn o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018.  






3. Esboniwch a oes rheswm pam na ddylai Ofcom roi gwybod i wrthrych y data am eich cais a'r ffaith bod Ofcom yn rhannu ei ddata personol gyda chi (er enghraifft, peryglu arfer eich swyddogaethau statudol).






4. Rhowch fanylion cryno i ddangos: 

Bod swm yr wybodaeth y gofynnwyd amdani yn gymesur â'r pwrpas yr ydych chi’n gofyn am yr wybodaeth honno, ac na ellir ei chael drwy ddulliau eraill neu o ffynonellau eraill







Bydd yr wybodaeth y gofynnir amdani o werth sylweddol i'r ymchwiliad neu'r achos 







Bydd diffyg mynediad at yr wybodaeth y gofynnir yn niweidio'r ymchwiliad neu'r achos







































Datganiad ffurfiol 


Mae swm yr wybodaeth y gofynnwyd amdani yn gymesur â'r pwrpas yr wyf yn gofyn am yr wybodaeth honno, ac na ellir ei chael drwy ddulliau eraill neu o ffynonellau eraill.
Bydd yr wybodaeth y gofynnir amdani o werth sylweddol i'r ymchwiliad neu'r achos. 
Bydd diffyg mynediad at yr wybodaeth y gofynnir amdani’n niweidio'r ymchwiliad neu'r achos.


Llofnod yr ymgeisydd: 


Manylion y Swyddog Awdurdodi (lle bo’n gymwys) 


Enw (llythrennau bras): 


Swydd neu raddfa: 


Llofnod: 


Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i: 

Ceisiadau am Wybodaeth 
Ofcom 
Riverside House 
2a Southwark Bridge Road 
London 
SE1 9HA 
E-bost: information.requests@ofcom.org.uk 

