
Enw’r busnes, (gan gynnwys enw masnachu a / neu enw
corfforaethol cofrestredig, os yw’r rhain yn wahanol):

Dyddiad ffurfio y cwmni:
Rhif cofrestredig:

Rhif cof. TAW (os yw’n berthnasol):

Math o fusnes:

Cwmni cyfyngedig X
Masnachwr unigol X
Partneriaeth X

Cyfeiriad swyddfa cofrestredig: Cyfeiriad busnes (os yw’n wahanol i’r cyfeiriad cofrestredig):

Cod post: Cod post:

Ffôn

E-bost:

Gwefan:

Rhowch fanylion unrhyw grŵp a / neu gwmnïau / busnesau cysylltiedig:

Sicrwydd ar gael a’r gwerth yn fras:

Ffynhonnell: Swm £: Ffynhonnell: Swm £:

Cyfanswm cost y prosiect £

Grant

Cyllid benthyciad

Arall

Adran A - Dywedwch wrthym am eich busnes.

Cais Cronfa Cydnerthedd Brexit Cyf. Rhif

FFURFLEN GAIS
CRONFA CYDNERTHEDD BREXIT
CYFRINACHOL

Adran B - Dywedwch wrthym am eich gofynion cyllido.
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Rhowch ddisgrifiad byr o’r busnes:

Y ffurflen hon yw’r cais llawn am gyllid cymorth gan Gronfa Cydnerthedd Brexit (”y Gronfa”). Mae’r Gronfa yn fenter ar y cyd rhwng Busnes Cymru 
(gwasanaeth Llywodraeth Cymru) a Banc Datblygu Cymru. Bydd unrhyw gyllid cymorth cymeradwy yn cynnwys grant gan Busnes Cymru (”y Grant”) ac 
elfen o fenthyciad gan Fanc Datblygu Cymru (”y Benthyciad”). Cwblhewch bob adran yn llawn gan ddefnyddio PRIFLYTHRENNAU a’r blychau perthnasol.

Ar gyfer defnyddwyr Google Chrome a Firefox, lawrlwythwch PDF i’r bwrdd gwaith a’i agor yn Adobe cyn cwblhau’r cais.

Cyn llenwi’r ffurflen hon darllenwch nodiadau canllaw cysylltiedig y cynllun a ellir eu cael o https://businesswales.gov.wales/cy/cronfa-cydnerthedd-brexit

Er mwyn derbyn cyllid cymorth Cronfa Cydnerthedd Brexit, mae’n ofynnol i ni gasglu gwybodaeth bersonol gennych chi. Gall Busnes Cymru a Banc
Datblygu Cymru ddefnyddio asiantaethau cyfeirio credyd ac atal twyll i’n helpu i wneud penderfyniadau. Manylir ar yr hyn a wnawn a sut y bydd Busnes
Cymru, Banc Datblygu Cymru, asiantaethau cyfeirio credyd ac atal twyll yn defnyddio’ch gwybodaeth yn yr Hysbysiad Gwybodaeth Asiantaeth Cyfeirio
Credyd (a adwaenir fel “CRAIN”) y gellir cael mynediad ato ar https://www.equifax.co.uk/crain. Trwy gadarnhau eich cytundeb i symud ymlaen gyda’r
ffurflen gais hon rydych yn derbyn y gallwn i gyd ddefnyddio’ch gwybodaeth yn y modd hwn. Cyn cwblhau a chyflwyno’ch cais, darllenwch y Datganiad
Preifatrwydd ar dudalen 8 o’r ffurflen hon. Mae hyn yn esbonio ymhellach sut y byddwn yn defnyddio ac yn rhannu eich gwybodaeth. Os na fyddwch yn
darparu’r holl fanylion sy’n ofynnol ar y ffurflen hon ni fyddwn yn gallu asesu’ch cais a gallai arwain at beidio â bod yn gymwys i gael mynediad at y Gronfa.

Manylwch ar gyfanswm cyllid y prosiect y gwnaed cais amdano gan gynnwys unrhyw ffynonellau erailll.

https://businesswales.gov.wales/cy/cronfa-cydnerthedd-brexit


A yw’r busnes erioed wedi cael unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol, p’un a gawsant eu
bodloni ai peidio? Os ydyw, rhowch fanylion y llys a’r cyfeirnod:

Do X X

A oes gan y busnes unrhyw achos cyfreithiol neu gymrodeddu yn yr arfaeth neu dan fygythiad? X X
A oes gan y busnes unrhyw gredydwyr sy’n or-ddyledus neu’n hwyr? X X
A yw treth corfforaeth y busnes, TAW,TWE/NIC, neu unrhyw drethi eraill wedi’u talu hyd yma? X X
A yw’r busnes yn fenter gymdeithasol? X X
A oes gan eich busnes berchennog buddiol *? Os oes, rhowch fanylion. X X

* Perchennog buddiol yw unigolyn sydd yn y pen draw yn berchen neu’n rheoli mwy na 25% o’r cyfranddaliadau mewn busnes yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol

Saesneg X Cymraeg X
Ym mha Awdurdod Unedol y mae’r busnes wedi’i leoli?

Cod SIC

Trosiant blynyddol eich busnes ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ddiwethaf: £

Asedau net eich busnes ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf: £

Nifer Cyfredol y Gweithwyr Amser Llawn *

Nifer Cyfredol y Gweithwyr Rhan-Amser ** (wedi’u mynegi fel CALl)
* Mae Gweithiwr Amser Llawn yn cael ei ddosbarthu fel rhywun sy’n gweithio 30 awr neu fwy yr wythnos a dylid ei nodi fel 1 Cyfwerth ag Amser
Llawn (CALl) ** Dylid nodi bod gweithwyr rhan-amser yn gyfran o 1 CALl.
Er enghraifft, dylid nodi bod gweithiwr Rhan-amser sy’n gweithio 18 awr yr wythnos yn 18/30 = 0.6 cyfwerth ag amser llawn.

Nifer y Swyddi i’w Diogelu *** (wedi’u mynegi fel CALl)

Nifer y Swyddi i’w Creu (wedi’u mynegi fel CALl)

Darparwch y wybodaeth ychwanegol ganlynol i’n galluogi i brosesu’ch cais yn gyflym.

Cynllun busnes neu brosiect, gan gynnwys CVs ar gyfer yr holl gyfarwyddwyr a gweithwyr allweddol eraill X

Rhagolygon llif arian ac elw 2 flynedd yn ôl mis.*

Copïwch ddatganiadau banc am y 3 mis blaenorol (sy’n tystio i allu’r cwmni i bontio’r grant neu i gyfateb i’r gronfa os
yw hon yn ffynhonnell arian ar gyfer y prosiect)

X

X

Cyfrifon blynyddol 2 flynedd heb eu crynhoi, cyfrifon ‘drafft’ diweddaraf os nad ydynt wedi’u cyflwyno i Gyllid a Thollau
EM. Dylai cyfrifon gadarnhau bod y busnes yn broffidiol ar ôl tyniadau a bod y cyfrif cyfalaf yn ddi-ddyled

Copi o gynnig benthyciad neu lythyr cynnig cyllid lle mae hyn yn rhan o ffynhonnell arian y prosiect

Y cyfrifon rheoli mwyaf diweddar a hen ddyledwyr a chredydwyr yn unol â’ch cyfrifon rheoli

3 dyfynbris i gefnogi unrhyw bryniant ased i bennu gwerth am arian (h.y. gwefan e-fasnach; e-bost gan y cyflenwr,
dyfyniadau papur ar bapur pennawd busnes, cymhariaeth ebay). Mae angen labelu dyfyniadau’n glir a’u hatodi i’r ffurflen

Mae’n ofynnol i bob cyfarwyddwr, cyfranddalwyr ≥ 25% a llofnodwyr banc ddarparu dilysiad hunaniaeth trwy gyfrwng
eu pasbort cyfredol neu drwydded yrru ffotograffig ynghyd â cyfeiriadau wedi’u dilysu trwy ddatganiad morgais
diweddar, bil cyfleustodau neu ddatganiad banc llai na 3 mis oed.

X

X

X

X

X

Canlyniadau pecyn cymorth Porth Brexit (e.e. 3 coch, 2 ambr,1 gwyrdd)

BAS URN

Cadarnhewch nad yw’r prosiect yn gallu bwrw ymlaen heb y gefnogaeth sector cyhoeddus rydych chi’n gwneud cais
amdani gan Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru

X
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* Efallai y bydd angen mwy o wybodaeth ariannol (fel Elw a Cholled a rhagolygon y fantolen) yn dibynnu ar lefelau defnyddioldeb dyled.

Atebwch y cwestiynau canlynol.

Na

Na

Na

Na
Na

Na

Oes

Oes

Do

Oes
Ydi

Beth yw’ch dewis iaith ar gyfer gohebiaeth fusnes?

*** Mae swydd a ddiogelir yn swydd barhaol, â thâl , syddmewnperyglo gaelei chollio fewnblwyddynos na cheiryr ariany gofynnwydamdano.can only Th



Ail ymgeisydd:
Llenwch y blychau priodol.

Cyfarwyddwr X cyfranddaliwr 25% + X
Llofnodwr awdurdodedig X
Os ydych chi’n gyfranddaliwr 25% +,
dywedwch wrthym y ganran sydd gennych XX%
Teitl: Enw (au) cyntaf

Enw (au) canol

Cyfenw:

Dyddiad geni:
Unrhyw enw arall rydych chi wedi bod, neu y’ch adnabyddir
chi wrtho:

Cyfeiriad preswyl cyfredol:

Cod post:

Rhif cyswllt gorau:

Rhif ffôn Symudol:

Cyfnod yn y cyfeiriad hwn Blynyddoedd Misoedd

Perchennog cartref X Tenant X
Cyfeiriad preswyl blaenorol (os buoch yn y cyfeiriad
presennol am lai na thair blynedd):

Cyfnod yn y cyfeiriad hwn Blynyddoedd Misoedd

Do X Na X
Ydych chi erioed wedi bod yn rhan o fusnes a fethodd?

Do X Na X
A ydych erioed wedi cael eich di-arddel fel cyfarwyddwr?

Do X Na X
Do X Na X

Os ydych, rhowch fanylion y llys a chyfeirnodau:

A oes gennych unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol? Oes X Na X
Os oes, rhowch fanylion y llys a chyfeirnodau:

Llofnodwyd:

Enw mewn llythrennau bras:

Swydd:

Dyddiad:

Ymgeisydd cyntaf:
Llenwch y blychau priodol.

Cyfarwyddwr X cyfranddaliwr 25% + X
Llofnodwr awdurdodedig X
Os ydych chi’n gyfranddaliwr 25% +,
dywedwch wrthym y ganran sydd gennych XX%
Teitl: Enw (au) cyntaf

Enw (au) canol

Cyfenw:

Dyddiad geni:
Unrhyw enw arall rydych chi wedi bod, neu y’ch adnabyddir
chi wrtho:

Cyfeiriad preswyl cyfredol:

Cod post:

Rhif cyswllt gorau:

Rhif ffôn Symudol:

Cyfnod yn y cyfeiriad hwn Blynyddoedd Misoedd

Perchennog cartref X Tenant X
Cyfeiriad preswyl blaenorol (os buoch yn y cyfeiriad
presennol am lai na thair blynedd):

Cyfnod yn y cyfeiriad hwn Blynyddoedd Misoedd
A ydych erioed wedi cysylltu â Banc Datblygu Cymru am
gyllid o’r blaen? Do X Na X
Ydych chi erioed wedi bod yn rhan o fusnes a fethodd?

Do X Na X
A ydych erioed wedi cael eich di-arddel fel cyfarwyddwr?

Do X Na X
Ydych'n erioed wedi bod yn fethdalwr? Do X Na X
Os ydych, rhowch fanylion y llys a chyfeirnodau:

A oes gennych unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol? Oes X Na X
Os oes, rhowch fanylion y llys a chyfeirnodau:

Llofnodwyd:

Enw mewn llythrennau bras:

Swydd:

Dyddiad:

Dylai pob cyfarwyddwr, cyfranddaliwr 25% +* a llofnodwr awdurdodedig gwblhau’r rhannau canlynol o’r cais hwn i’n helpu i
gydymffurfio â’n gofynion diwydrwydd dyladwy cwsmeriaid.* Os yw dau neu fwy o bobl gysylltiedig yn gyfranddalwyr sydd
gyda’i gilydd yn dal 25% + o’r cyfranddaliadau dylent hefyd ddarparu eu manylion. At y dibenion hyn mae unigolion cysylltiedig yn
briod, partner sifil, brawd neu chwaer, rhiant neu nain neu daid.

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi darllen y cadarnhad a’r cytundebau ar dudalen 8 ac fy mod yn ymwybodol, fel yr ymgeisydd, y bydd fy ngwybodaeth
bersonol a ddarperir i BDC yn cael ei defnyddio yn unol â hysbysiad preifatrwydd BDC - https://developmentbank.wales/cy/polisi-preifatrwydd gan
gynnwys chwiliadau mewn asiantaethau cyfeirio credyd i wirio’r manylion yn y cais hwn ac ar gyfer asesiadau credyd.
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A ydych erioed wedi cysylltu â Banc Datblygu Cymru am
gyllid o’r blaen?

Ydych'n erioed wedi bod yn fethdalwr?

https://developmentbank.wales/cy/polisi-preifatrwydd


Trydydd ymgeisydd:
Llenwch y blychau priodol.

Cyfarwyddwr X cyfranddaliwr 25% + X
Llofnodwr awdurdodedig X
Os ydych chi’n gyfranddaliwr 25% +,
dywedwch wrthym y ganran sydd gennych XX%
Teitl: Enw(au)cyntaf

Enw (au) canol:

Cyfenw:

Dyddiad geni:
Unrhyw enw arall rydych chi wedi bod, neu y’ch adnabyddir
chi wrtho:

Cyfeiriad preswyl cyfredol:

Cod post:

Rhif cyswllt gorau:

Rhif ffôn Symudol:

Cyfnod yn y cyfeiriad hwn Blynyddoedd Misoedd

Perchennog cartref X Tenant X
Cyfeiriad preswyl blaenorol (os buoch yn y cyfeiriad
presennol am lai na thair blynedd):

Cyfnod yn y cyfeiriad hwn Blynyddoedd Misoedd

Do X Na X
Ydych chi erioed wedi bod yn rhan o fusnes a fethodd?

Do X Na X
A ydych erioed wedi cael eich di-arddel fel cyfarwyddwr?

Do X Na X
Ydych'n erioed wedi bod yn fethdalwr? Do X Na X
Os ydych, rhowch fanylion y llys a chyfeirnodau:

A oes gennych unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol? Oes X Na X
Os ydych, rhowch fanylion y llys a chyfeirnodau:

Llofnodwyd:

Enw mewn llythrennau bras:

Swydd:

Dyddiad:

Pedwerydd ymgeisydd:
Llenwch y blychau priodol.

Cyfarwyddwr X cyfranddaliwr 25% + X
Llofnodwr awdurdodedig X
Os ydych chi’n gyfranddaliwr 25% +,
dywedwch wrthym y ganran sydd gennych XX%
Teitl: Enw(au)cyntaf

Enw (au) canol:

Cyfenw:

Dyddiad geni:
Unrhyw enw arall rydych chi wedi bod, neu y’ch adnabyddir
chi wrtho:

Cyfeiriad preswyl cyfredol:

Cod post:

Rhif cyswllt gorau:

Rhif ffôn Symudol:

Cyfnod yn y cyfeiriad hwn Blynyddoedd Misoedd

Perchennog cartref X Tenant X
Cyfeiriad preswyl blaenorol (os buoch yn y cyfeiriad
presennol am lai na thair blynedd):

Cyfnod yn y cyfeiriad hwn Blynyddoedd Misoedd

Do X Na X
Ydych chi erioed wedi bod yn rhan o fusnes a fethodd?

Do X Na X
A ydych erioed wedi cael eich di-arddel fel cyfarwyddwr?

Do X Na X
Ydych'n erioed wedi bod yn fethdalwr? Do X Na X
Os ydych, rhowch fanylion y llys a chyfeirnodau:

A oes gennych unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol? Oes X Na X
Os ydych, rhowch fanylion y llys a chyfeirnodau:

Llofnodwyd:

Enw mewn llythrennau bras:

Swydd:

Dyddiad:

Parhewch ar ddalen ar wahân, os oes angen.

A ydych erioed wedi cysylltu â Banc Datblygu Cymru am
gyllid o’r blaen?

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi darllen y cadarnhad a’r cytundebau ar dudalen 8 ac fy mod yn ymwybodol, fel yr ymgeisydd, y bydd fy ngwybodaeth
bersonol a ddarperir i BDC yn cael ei defnyddio yn unol â hysbysiad preifatrwydd BDC - https://developmentbank.wales/cy/polisi-preifatrwydd, gan
gynnwys chwiliadau mewn asiantaethau cyfeirio credyd i wirio’r manylion yn y cais hwn ac am asesiadau credyd.
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A ydych erioed wedi cysylltu â Banc Datblygu Cymru am
gyllid o’r blaen?

https://developmentbank.wales/cy/polisi-preifatrwydd


Dyfynbrisiau - Mae angen 3 dyfynbris ar gyfer pob gwariant

Dyfynbris a ffefrir 1Atodwch ddyfynbrisiau (lleiafswm o £500 yr eitem)
(labelwch hwy yn glir 1a, 1b, 1c, 2a, 2b etc)

a) £ £

b) £ £

c) £ £

d) £ £

e) £ £

Nodiadau ychwanegol os yw’n briodol Os nad yw 3 dyfynbris yn bosibl mewn achosion eithriadol, rhowch esboniad llawn.

Dyfynbris cymharol 1 Dyfynbris cymharol 2

£

£

£
£

£

Cyflenwr a ffefrir Disgrifiad o’r Eitemau cyfalaf

Cyfanswm y Gost i gytuno â’r tabl uchod £

Manylwch yr holl arian arall gan y sector 
gyhoeddus a chefnogaeth a gynigiwyd neu 
a dderbyniwyd yn ystod y tair blynedd 
ddiwethaf

*Rheolau De Minimis.

Cyllid a chefnogaeth arall yn y sector cyhoeddus

Math o gymorth Ffynhonnell* SwmMath o gymorth

5



Pa fis ydych chi’n disgwyl y byddwch yn hawlio’r Grant, os caiff ei
gymeradwyo?

Dim ond 1 hawliad y gellir ei wneud pan fydd POB gwariant wedi’i wneud

• Cyfalaf: ar ôl prynu’r eitem gyfalaf derfynol

Hawlio

mm/bb

Allbynnau prosiect

Darparwch ddadansoddiad o swyddi a fydd yn cael eu creu a / neu eu diogelu gan y prosiect

Teitl y swydd Cyflog
sylfaenol

Llofnodwyd:

Enw mewn llythrennau bras:

Swydd:

Dyddiad:

Rwyf i / Rydym ni sydd wedi llofnodi isod, yn ymgeisio am Grant o’r Gronfa tuag at gost y prosiect uchod a hefyd yn
cydsynio i ganiatáu i Lywodraeth Cymru a / neu eu cynrychiolwyr enwebedig i

• Gynnal unrhyw wiriadau credyd neu wiriadau busnes priodol eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol i asesu’r cais;
• Ycyfle i rannu fy manylion a manylion fy musnes a defnyddio’r prosiect fel astudiaeth achos at ddibenion

cyhoeddusrwydd;
• Gwirio natur yr effaith a gwirio gwariant y prosiect yn y dyfodol. Mae Llywodraeth Cymru neu eu contractwyr yn

cadw’r hawl i adennill swm y Grant cyfan neu rannau o’r swm hwnnw os profwyd na chafodd ei wario yn unol â’r cais
hwn.

Rwy’n datgan bod y wybodaeth a ddarperir yn y cais hwn yn wir, yn gyflawn ac yn gywir a bod gennyf awdurdod ariannol.
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CYG
Blynyddol

Nifer y
Swyddi RhA

Nifer y
swyddi LlA
a ddiogelir

Nifer y
swyddi

RhA a ddiogelir

Nifer y
Swyddi LlA



Banc Datblygu Cymru ccc (Development Bank of Wales Plc) yw cwmni daliannol Grŵp sy’n masnachu fel Banc Datblygu
Cymru. Mae’ r Grŵp yn cynnwys nifer o is-gwmnïau sydd wedi’u cofrestru gydag enwau gan gynnwys y blaenlythrennau
BDC. Mae Banc Datblygu Cymru ccc yn gwmni cyllid datblygu sy’n eiddo llwyr i Weinidogion Cymru ac nid yw wedi’i
awdurdodi na’i reoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (ARhD) na’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (AYA).
Mae gan Fanc Datblygu Cymru (the Development Bank of Wales Plc) dri is-gwmni sydd wedi’u hawdurdodi a’u rheoleiddio
gan yr AYA. Sylwch nad yw Banc Datblygu Cymru ccc (Development Bank of Wales Plc) nac unrhyw un o’i is-gwmnïau yn
sefydliadau bancio nac yn gweithredu felly. Mae hyn yn golygu nad yw’ r un o endidau’r grŵp yn gallu derbyn blaendaliadau
gan y cyhoedd. Gellir gweld siart strwythur cyfreithiol cyflawn ar gyfer Banc Datblygu Cymru ccc ar bancdatblygu.cymru

Adran D - Sut glywsoch chi gyntaf am Gronfa Cydnerthedd Brexit?
1 Digwyddiad busnes X 5 Newyddion ar-lein X 9 Cylchgrawn busnes X 12 Cydweithiwr / ffrind X

2 Cyfryngau cymdeithasol X 6 Chwiliad Google X 10 Hysbyseb ar-lein X 13 Ymgynghorydd busnes X

3 Cylchlythyr e-bost X 7 Radio X 11 Hysbyseb oddi ar-lein X X

4 Erthygl blog X 8 Papur Newydd X 15 Gweithiwr Busnes Cymru / BDC X

Mae Banc Datblygu Cymru wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif 4055414.
Cyfeiriad cofrestredig: Uned J, Pentref Busnes Iâl, Ellice Way, Wrecsam LL13 7YL
Mae Banc Datblygu Cymru ccc yn aelod o Grŵp Banc Datblygu Cymru

Mae’r ffurflen hon ar gael yn Saesneg hefyd.

Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion ar gwyb@bancdatblygu.cymru

Rhowch fanylion pellach:
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Cadarnhad a chytundebau
Darllenwch y wybodaeth bwysig ganlynol yn ofalus.
Defnyddio eich gwybodaeth
Mae hwn yn nodi sut y bydd Banc Datblygu Cymru a’i gwmnïau grŵp a ddisgrifir ar y cyd fel ‘BDC’ yn defnyddio’r
wybodaeth a ddarperir yn y cais hwn
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■

Efallai y bydd BDC yn cael gwybodaeth amdanoch chi gan
asiantaethau cyfeirio credyd i’w helpu i wneud
penderfyniadau ac i reoli eich cyfri gan gynnwys eich
perfformiad talu. Bydd yr asiantaethau’n cyflenwi
gwybodaeth gredyd i BDC yn ogystal â gwybodaeth
o’r Gofrestr Etholiadol a data arall a gedwir ar eich ffeil
gredyd.

Bydd yr asiantaethau yn cofnodi manylion unrhyw

Cadarnhad a chytundebau
Wrth lenwi’r ffurflen gais hon, rwy’n cadarnhau’r canlynol:

Rydw i / Rydym yn cyflwyno’r cais hwn am fuddsoddiad

■

chwiliadau p’un a yw’r cais hwn yn mynd rhagddo a’i peidio a
gall y chwiliadau hyn gael eu gweld gan gwmnïau eraill sy’n
gwneud eu hymholiadau credyd eu hunain amdanoch chi. Gall
hyn effeithio ar eich gallu i gael credyd mewn lleoedd eraill yn
y dyfodol agos.

■Mae’r canllawiau llawn ar yr hyn y mae BDC yn ei wneud a
sut y bydd BDC ac asiantaethau cyfeirio credyd ac
asiantaethau atal twyll yn defnyddio’ch gwybodaeth wedi’i
nodi yn yr Hysbysiad Gwybodaeth Asiantaeth Cyfeirio Credyd
(“CRAIN”) a chael mynediad ato ar https://
www.equifax.co.uk/crain.html

Gall BDC ddefnyddio dulliau sgorio credyd i asesu’ch cais.

Gall BDC rannu gwybodaeth gydag asiantaethau cyfeirio
credyd ynglŷn â sut rydych chi’n rheoli’ch cyfrif. Mae’r
wybodaeth hon ar gael i sefydliadau eraill (gan gynnwys
asiantaethau atal twyll a sefydliadau ariannol eraill) fel y gallant
wneud penderfyniadau amdanoch chi, eich cymdeithion ac
aelodau o’ch cartref.

Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei
chadw gan BDC i reoli unrhyw gyllid a ddarperir a gellir ei
rannu oddi mewn i BDC a gyda thrydydd partïon i amddiffyn
cwsmeriaid BDC a BDC rhag twyll. Mae mwy o fanylion am sut
mae BDC yn defnyddio gwybodaeth bersonol i’w gweld yn ein
hysbysiad preifatrwydd -
https://developmentbank.wales/cy/polisi-preifatrwydd

Er mwyn atal neu ganfod twyll fe all y wybodaeth a
ddarperir yn y ffurflen gais hon gael ei rhannu gydag
asiantaethau atal twyll. Felly mae’n hanfodol eich bod chi’n
darparu gwybodaeth gywir bob amser.

Mae gennych amryw hawliau mewn perthynas â’ch

■

■

■

■

■
gwybodaeth bersonol, gan gynnwys yr hawl i gopïau o unrhyw
ddata bersonol a gedwir amdanoch gan BDC, ac i ofyn am
gywiro unrhyw wallau. Mae mwy o wybodaeth am eich
hawliau i’w gweld yn ein hysbysiad preifatrwydd -
https://developmentbank.wales/cy/polisi-preifatrwydd

Mae gan BDC yr hawl i ofyn am ragor o wybodaeth os oes angen.

■

■

ac yn ardystio bod y wybodaeth a ddarperir yn wir a
chywir.

Rydw i / Rydym yn awdurdodi BDC i ofyn am chwiliadau
gan asiantaethau cyfeirio credyd i edrych ar y wybodaeth
sydd ar gael am y busnes a’r ymgeiswyr sy’n gysylltiedig
â’r busnes ar gyfer dibenion asesu credyd.

Rwyf i / Rydym ni yn awdurdodi BDC i gynnal
ymchwiliadau eraill sy’n ofynnol wrth asesu’r cais hwn gan
gynnwys dadansoddiad ystadegol i brofi y gallu i ad-dalu
unrhyw arian a ddarperir.

Rwyf i / Rydym yn cydnabod y gall BDC rannu
gwybodaeth amdanaf i / ni gyda thrydydd partïon fel
asiantaethau cyfeirio credyd, asiantaethau atal twyll,
Llywodraeth Cymru ac unrhyw drydydd partïon eraill ar
gyfer asesu’r cais hwn, ar gyfer atal troseddau ariannol a
rheolaeth barhaus o unrhyw gyllid, neu gyllid dilynol, a
ddarperir.

Rydw i / Rydym yn cytuno y bydd y wybodaeth a’r

■

■

■
ddogfennaeth ategol a ddarperir yn cael eu defnyddio gan 
BDC i asesu y cais hwn a bydd penderfyniad BDC yn 
derfynol.

■ Rydw i / Rydym yn cytuno y bydd gwybodaeth ffug 
neu gamarweiniol yn arwain at wrthod y cais heb eglurhad 
pellach.

Polisi preifatrwydd Busnes Cymru
I ddarllen polisi preifatrwydd ‘Busnes Cymru’ ewch i 
https://businesswales.gov.wales/cy/busnes-
cymru-–-cronfa-cydnerthedd-brexit-–-
datganiadpreifatrwydd

■

https://developmentbank.wales/cy/polisi-preifatrwydd
https://businesswales.gov.wales/cy/busnes-cymru-%E2%80%93-cronfa-gwytnwch-brexit-%E2%80%93-datganiad-preifatrwydd
https://developmentbank.wales/cy/polisi-preifatrwydd
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