Ymgynghoriad ar gael gwared ar gaeau chwaraeon o
fewn tir Ysgol Bedwellte gynt
Sut fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth? Bydd y wybodaeth rydych
yn ei ddarparu yn cael ei ddefnyddio i hysbysu am benderfyniadau
ynghylch cael gwared ar gaeau chwarae o fewn tir Ysgol Bedwellte gynt.
Mae gennych nifer o hawliau yn ymwneud â gwybodaeth gan gynnwys hawl
mynediad at wybodaeth sydd gennym amdanoch a'r hawl i gwyno os ydych yn
anhapus gyda'r ffordd mae eich gwybodaeth yn cael ei brosesu. Am wybodaerth
bellach ar sut rydym yn prosesu'r wybodaeth a'ch hawliau ewch i'r ddolen hon:
http://www.caerphilly.gov.uk/CaerphillyDocs/FOI/PrivacyNotices/Privacy-NoticeConsultations-Surveys-cy.aspx
Q1

Dynodwch eich diddordeb yn yr ymgynghoriad hwn (ticiwch bob un sy'n gymwys)
Fel trigolyn lleol
Fel aelod etholedig lleol
Fel person busnes lleol
Cynrychioli clwb chwaraeon lleol/ sefydliad, rhowch fanylion
Arall, rhowch fanylion

Q2

Pa mor aml ydych chi'n defnyddio Caeau Chwarae Bedwellte?
Yn ddyddiol

Misol

Mwy nag unwaith yr wythnos

Llai aml

Wythnosol

Q3

Pa effaith fydd cael gwared ar Gaeau Chwarae Bedwellte yn ei gael arnoch?

Q4

Oes trefniadau/cyfleusterau amgen mewn lle i gwrdd â'ch anghenion?
Oes

Nac Oes

Q5

Rhowch fanylion o drefniadau/cyfleusterau amgen isod.

Q6

Os teimlwch fydd y newidiadau arfaethedig yn effeithio arnoch fel unigolyn (yn
gadarnhaol neu’n negyddol) oherwydd unrhyw un o’r canlynol eich tarddiad ethnig, rhyw,
oed, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, ailbennu rhywedd, daliadau
crefyddol neu ddi-gred, defnydd o’r Gymraeg, Iaith Arwyddion Prydain neu ieithoedd
eraill, cenedligrwydd neu gyfrifoldeb dros unrhyw ddibynyddion, rhowch fanylion isod.

Q7

Rwy'n
11-15 oed

50-64 oed

16-24 oed

65+ oed

25-34 oed

Well gennyf beidio â dweud

35-50 oed

Q8

Rwy'n
Fenyw

Arall, nodwch

Wryw

Well gennyf beidio â dweud

Trawsrywiol

Q9

Beth yw eich cod post gartref?

Diolch i chi am gymryd yr amser i ymateb i'r arolwg hwn. Bydd canlyniadau'r
ymgynghoriad hwn ac unrhyw ddewisiadau dilynol yn cael eu rhannu ar Wefan
y Cyngor.
Gallwch ddychwelyd yr arolwg hwn yn yr amlen ragdaledig i Gyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach,
Hengoed, CF82 7PG

