FFURFLEN GAIS
Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2016 (GDPR)
Bydd y wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon yn cael ei chadw ar gyfrifiadur neu ar ffurf copi caled. Ni fydd yn
cael ei defnyddio at unrhyw bwrpas arall neu’n cael ei datgelu i unrhyw sefydliad arall ac eithrio i ganlyn ein
rhwymedigaethau statudol.
Y Gymraeg
Os ydych yn dymuno llenwi’r ffurflen hon yn Saesneg, defnyddiwch y fersiwn Saesneg sydd ar gael yn adran
“English” adran Swyddi Gwag Cyfredol y wefan.

MANYLION PERSONOL
Cyfenw:

_________________________

Llythyren(nau) cyntaf: ___________________

BLE WELSOCH CHI’R SWYDD HON YN CAEL EI HYSBYSEBU?

E-bost i’r holl ddefnyddwyr/ hysbysfwrdd mewnol



Gwefan WNO 

Papur newydd / Cylchgrawn 
(nodwch yr enw, os ydych yn gwybod)

Gwefan arall 
(nodwch yr enw, os ydych yn gwybod)

Rwyf yn tystio bod:
Rhoddaf fy nghaniatâd i'r wybodaeth hon gael ei darparu ar gyfer y dibenion a nodwyd uchod ac rwyf yn
cadarnhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir. Nid wyf wedi celu gwybodaeth a allai effeithio ar fy nghais am
benodiad. Rwyf yn deall y gallai gwybodaeth ffug neu hepgoriadau arwain at ddiswyddo. Efallai bydd y
wybodaeth a ddarperir uchod yn cael ei gwirio gan y Cwmni.
Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2016 (GDPR)
Os cewch eich penodi i swydd, bydd y ffurflen hon yn cael ei hail-selio mewn amlen a'i ffeilio yn eich ffeil bersonol.
Os na fyddwch yn llwyddiannus, bydd y ffurflen yn cael ei chadw gyda'r papurau sy'n ymwneud â'r swydd wag
ac yn cael eu cadw am 6 mis cyn cael eu dinistrio.

Llofnod:

Dyddiad:

1.

PA FATH O YSGOL WNAETHOCH CHI EI MYNYCHU AM Y CYFNOD HIRAF RHWNG 11-16
OED?
Ysgol sydd yn cael ei rhedeg neu ei hariannu gan y wlad
Ysgol ddetholus ar sail academaidd, ffydd neu faes arall
Ysgol annetholus
Ysgol annibynnol neu ysgol â ffioedd
Ysgol y tu allan i’r DU
Ddim yn gwybod
Byddai’n well gennyf beidio â dweud

2.

OS GADAWSOCH YR YSGOL AR ÔL 1980, A OEDDECH YN GYMWYS I GAEL PRYDAU
YSGOL AM DDIM AR UNRHYW ADEG YN YSTOD EICH BLYNYDDOEDD YN YR YSGOL?
Oeddwn
Nac oeddwn
Nid wyf yn gwybod
Byddai’n well gennyf beidio â dweud

I WNEUD CAIS
Darparwch CV sydd yn manylu eich hyfforddiant a’ch profiad perfformio perthnasol, yn ogystal ag unrhyw
gyflogaeth bresennol/ gorffennol. Darparwch lythyr eglurhaol hefyd yn egluro beth rydych yn teimlo y byddwch
yn ennill o fod yn Artist Cyswllt WNO, sut fyddai’r cynllun a’i rhaglen hyfforddiant proffesiynol cysylltiedig yn
apelio atoch a sut fyddai hyn yn elwa eich llwybr gyrfa i mewn i’r diwydiant perfformio yn y dyfodol.

GEIRDAON

Rhowch enw a chyfeiriad dau ganolwr, gan gynnwys rhifau ffôn os yn bosib, a allwn gysylltu â nhw i ofyn am
sylwadau perthnasol ynghylch eich gallu i wneud y swydd rydych yn ymgeisio amdani. Dylai o leiaf un o’r rhain
fod yn gyflogwr presennol neu eich cyflogwr diwethaf os ydych yn ddi-waith neu eich neu arweinydd cwrs / tiwtor
os ydych yn fyfyriwr. Rydym yn cadw’r hawl i gysylltu ag unrhyw un o’ch cyflogwyr blaenorol.

Enw:

Enw:

Swydd:

Swydd:

Cyfeiriad:

Cyfeiriad:

__
__
__

Cod Post:

Cod Post:

Rhif ffôn

Rhif ffôn:

E-bost: __________________________

E-bost: __________________________

Sut ydych chi'n adnabod y canolwr?

__

Sut ydych chi'n adnabod y canolwr?

__________________________________
_________________________________
Ydych chi’n cytuno i ni ofyn am eirda ar unrhyw adeg?
Ydych chi’n cytuno i ni ofyn am eirda ar
unrhyw adeg


Neu ddim ond ar ôl cynnig cyflogaeth? 
Neu ddim ond ar ôl cynnig cyflogaeth? 
Rwyf yn tystio bod:
Rwyf yn datgan bod y wybodaeth a roddwyd gennyf ar y ffurflen hon yn gyflawn ac yn gywir. Rwyf yn deall y
gallai rhoi gwybodaeth ffug yn fwriadol, neu hepgor unrhyw wybodaeth berthnasol, arwain at dynnu unrhyw
gynnig o benodiad yn ôl, neu at fy niswyddo ar unrhyw adeg yn y dyfodol ac erlyniad troseddol posibl. Nid wyf
wedi celu gwybodaeth a allai effeithio ar fy nghais am benodiad. Rwyf yn deall y gallai gwybodaeth ffug neu
hepgoriadau arwain at ddiswyddo. Efallai bydd y wybodaeth a ddarperir uchod yn cael ei gwirio gan y Cwmni.
Llofnod:

Dyddiad:

NODER:
Ffurflen gais wedi'i chwblhau yn llawn yn unig fydd yn cael ei derbyn gan Opera Cenedlaethol Cymru. Ni fydd
CV yn cael ei ystyried yn lle’r ffurflen gais hon. Oherwydd y nifer uchel o geisiadau rydym yn eu cael, yn anffodus
ni allwn roi adborth ar geisiadau unigol. Rydym yn anelu at ymateb i ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer o fewn 7-14
diwrnod o'r dyddiad cau, felly os nad ydych wedi clywed gennym o fewn yr amser hwn, nid ydych wedi bod yn
llwyddiannus y tro hwn.
Dychwelwch drwy’r post i:
Adran Adnoddau Dynol
Opera Cenedlaethol Cymru
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

Dychwelwch drwy e-bost i: recruitment@wno.org.uk

