
 

 

 

 

 

 

 

 

Angen cymorth? 
Ffoniwch ein llinell gymorth 

0303 123 1113 

Rhoi gwybod am bryder am negeseuon 
e-bost sbam

1. Eich perthynas gyda’r sefydliad

E.e. cleient, cwsmer, deiliad cyfrif. Neu, os nad ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â’r
sefydliad o’r blaen, teipiwch ‘Dim’.

2. Ydych chi erioed wedi rhoi caniatâd I’r sefydliad gysylltu â
chi yn y modd yma?

 Ydw

 Nac ydw 

3. Manylion y tanysgrifiwr
Ai chi yw’r tanysgrifiwr (deiliad y cyfrif) ar gyfer y gyfeiriad e-bost yma?

 Ydi
 Na 

Os na, pwy yw’r tanysgrifiwr? 

Ydy’r tanysgrifiwr yn:
 Unigolyn preifat 
 Unig fasnachwr 

 Bartneriaeth 

 Gwmni cyfyngedig, partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig neu’n bartneriaeth 
Albanaidd  
 Rhywbeth arall. Rhowch fanylion 

4. A gafodd y neges ei hanfon ymlaen neu ei dargyfeirio?
Do
Naddo

Os Do, rhowch fanylion. 
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5. Effaith y neges
Ydy derbyn y negeseuon hyn wedi cael unrhyw effaith ymarferol arnoch chi, 
e.e. eich atal rhag derbyn negeseuon brys, mynd i gosau ayyb?

Ydi
 Na 

Os Ydi, rhowch fanylion 

6. Eich manylion
Neu, os ydych chi’n llenwi hwn ar ran rhywun arall, rhowch fanylion y person 
hwnnw yma. 
Teitl: 

Enw cyntaf: 

Cyfenw: 

Cyfeiriad: 

Cod post: 

Rhif ffôn yn ystod y dydd: 

Ffacs: 

E-bost:

7. Datganiad
 Rwyf wedi cynnwys yr holl dystiolaeth atodol angenrheidiol.
 Rwy’n deall bod yna bosibilrwydd y bydd angen i’r ICO rannu’r

wybodaeth rwyf wedi ei darparu er mwyn ymchwilio i fy mhryder. Rwyf
wedi nodi unrhyw ddogfennau neu wybodaeth nad wyf eisiau i’r ICO eu
rhannu.

 Mae’r wybodaeth rwyf wedi ei darparu yn gywir, cyhyd â fy mod yn
gwybod.

 Rwy’n deall y bydd yr ICO yn cadw’r wybodaeth yn ymwneud â fy
mhryder yn electronig gan gynnwys unrhyw ddogfennau rwyf wedi eu
darparu ac yn cadw’r cofnodion electronig am ddwy flynedd, neu’n hirach
os yw’n briodol. Bydd yr ICO yn dinistrio’r copïau caled gwreiddiol ar ôl
chwe mis.

 Rwy’n cytuno. 

2 



 

 

  

 

 

 

Angen cymorth? 
Ffoniwch ein llinell gymorth 

0303 123 1113 

8. Anfon eich ffurflen atom
Ar e-bost 

1. Llenwch y ffurflen hon a’i chadw ar eich cyfrifiadur.
2. Agorwch e-bost newydd, gyda ‘Pryder am negeseuon e-bost sbam’ yn y

llinell pwnc.
3. Os oes gennych chi fersiynau electronig o bob un o’ch dogfennau atodol,

dylech eu hatodi i’ch e-bost.
4. E-bostiwch y ffurflen wedi’i chwblhau at icocasework@ico.org.uk

Yn y post 
Os mai copïau papur yn unig sydd gennych chi o’ch dogfennau atodol, dylech 
argraffu’r ffurflen hon a’i phostio gyda’ch dogfennau atodol at: 

Customer Contact 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Swydd Gaer SK9 5AF 
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