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Ffurflen Ganiatâd 

Cofnodi gwybodaeth am eich plentyn yng nghronfa ddata CRANE  
 

Dylai aelod o’r tîm hollt fod wedi rhoi’r taflenni hyn i chi: ‘Cronfa ddata CRANE: Arweiniad i sut yr ydym yn cofnodi 
gwybodaeth am blant sydd â gwefus hollt a thaflod hollt’ a ‘Cronfa ddata CRANE: Arweiniad i sut yr ydym yn 
cysylltu â gwybodaeth arall am blant sydd â gwefus hollt a thaflod hollt’. Dylech ddarllen y taflenni hyn a gofyn 
unrhyw gwestiynau cyn llofnodi’r ffurflen hon. Mae rhagor o wybodaeth ar ein gwefan, www.crane-database.org.uk  

1. Cronfa ddata CRANE 

Nodwch enw eich plentyn (yma): ______________________________________________________________ 

Ydych chi’n cytuno i ni gadw cofnod o wybodaeth sy’n berthnasol i wefus hollt neu daflod hollt eich plentyn (neu’r 

ddau) yng nghronfa ddata CRANE? Ticiwch un blwch.   Ydw    Nac ydw   

 

2. Cyswllt-data i gael mynediad at wybodaeth arall mewn cofnodion swyddogol  

Deallaf y gallai manylion fy mhlentyn, yn cynnwys enw, dyddiad geni, cod post a rhif GIG, gael eu defnyddio i 

gysylltu’n gywir â’u cofnodion swyddogol (rhestrir isod) er mwyn casglu rhagor o wybodaeth at ddefnydd cronfa 

ddata CRANE.  Ticiwch un blwch   Ydw    Nac ydw   

2.1. Cofnodion iechyd 

Ydych chi’n cytuno i ni gysylltu â’r wybodaeth sydd yng nghronfeydd data a chofnodion y Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol (GIG), y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), a GIG Digidol?  

  Ticiwch un blwch.   Ydw    Nac ydw   

2.2. Cofnodion addysg  

Ydych chi’n cytuno i ni gysylltu â’r wybodaeth am eich plentyn a gedwir gan yr Adran Addysg?  

  Ticiwch un blwch.   Ydw    Nac ydw   

Mae rhestr o’r cronfeydd data a’r cofnodion y byddwn yn cysylltu â nhw ar dudalen Polisi Preifatrwydd ein 
gwefan.  

 

3. Rwyf yn cadarnhau fy mod: 

 Wedi darllen y taflenni gwybodaeth am Gronfa ddata CRANE ac yn eu deall;  

 Wedi cael y cyfle i ofyn cwestiynau am y taflenni i aelod o’r tîm hollt; 

 Yn deall y gallaf ddewis i wybodaeth am ofal fy mhlentyn beidio â chael ei chofnodi yng nghronfa ddata CRANE 
a fy mod yn rhydd i dynnu gwybodaeth fy mhlentyn o’r gronfa ddata ar unrhyw bryd, heb roi rheswm a heb i 
hyn amharu ar y driniaeth a gânt;  

 Yn gwybod â phwy i gysylltu os ydw i’n newid fy meddwl ac eisiau i wybodaeth fy mhlentyn gael ei thynnu o 
gronfa ddata CRANE; ac 

 Yn deall y bydd unrhyw wybodaeth am fy mhlentyn yn cael ei chadw’n gyfrinachol a’i defnyddio at ddibenion 
CRANE yn unig. 

  

 __________________________  _____________  ____________________ 

Enw’r rhiant neu’r gwarcheidwad cyfreithiol             Dyddiad                                 Llofnod  

http://www.crane-database.org.uk/
http://www.crane-database.org.uk/
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At ddefnydd y tîm hollt yn unig  

Gwnewch yn siŵr fod y rhiant neu’r gwarcheidwad cyfreithiol wedi llenwi pob opsiwn cyn llofnodi.  

 

 __________________________________ _____________  ______________________ 

 Enw’r sawl sy’n cofnodi’r cytundeb                 Dyddiad   Llofnod 

 

Yn y blwch isod, naill ai nodwch enw’r plentyn a’r dyddiad geni neu rhowch eu sticer ysbyty yma.  

 

 

 

Dylid cadw’r ffurflen hon yn nodiadau meddygol y plentyn.  

 

Cofnodwch y wybodaeth am ganiatâd, a nodwyd gan y rhiant neu’r gwarcheidwad cyfreithiol ar y ffurflen 
hon, yng nghronfa ddata CRANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


