Cais am Wybodaeth gan y
Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol
Rhanbarthol
Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl fel bod eich ymholiad yn cael ei brosesu yn gyflym ac yn effeithiol
Eich manylion

Enw
Sefydliad
Cyfeiriad
Rhif ffôn

E-bost
Eich Ymholiad

Ymholiad

(e.e. cyfnod, math o safle, canfod math Rhowch gymaint o fanylion ag y gallwch. Cewch barhau ar ddalen arall os bydd angen)

Ardal Chwilio

(e.e. ardal/plwyf/cyfeiriad/cod post ardal)

A fyddech chi'n hoffi trefnu ymweliad â'r Cofnod

Byddwn

Na fyddwn

Rhowch un neu fwy o'r canlynol:
Cyfeirnod
Grid
Cenedlaethol
Map Lleoliad
Polygon Digidol
Sut hoffech chi
dderbyn data?

(Rhowch gyfeirnod grid manwl pan fo hynny'n bosibl)

(Cysylltwch â'r ffurflen)
(Cysylltwch â'r e-bost)
(Gallwn ddarparu data trwy'r post neu trwy e-bost. Pan fydd angen data yn electronaidd, nodwch y fformat os gwelwch yn dda ac
fe wnawn ein gorau)

Rwyf yn: Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Aelod o’r Cyhoedd
Cymdeithas Hanesyddol/Archeolegol
Ymchwilydd Hanes Teulu

Myfyriwr Prifysgol/Coleg
Myfyrwyr ôl-raddedig
Disgybl Ysgol

Hanesydd
Darganfyddydd Metel
Ymwelydd

Swyddog Addysg
Athro/Darlithydd
Newyddiadurwr

Ymgynghorydd
Awdurdod Lleol
Asiantaeth y
Llywodraeth
Archeolegydd
Arall*

*Os ‘Arall’, nodwch

Mae fy ymholiad yn: Ticiwch y blwch priodol os gwelwch yn dda
Diddordeb Personol/Cyffredinol

Masnachol

Academaidd

Y cyfryngau

Datganiad gan Ddefnyddwyr Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol: Gweler yr Am odau M ynediad drosodd
Rwyf yn cytuno i gadw at yr Amodau Mynediad i Gofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Gwynedd
Enw
Llofnod*

Dyddiad

Hoffech chi gael gwybodaeth am Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd trwy e-bost neu trwy'r post?
*Os na fydd y ffurflen gais wedi'i chwblhau a'i llofnodi, fe fydd hynny’n gwneud y cais am wybodaeth yn annilys

Hoffwn

Na
hoffwn

Dychweler at Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd, Craig Beuno, Bangor, Gwynedd LL57 2RT neu
E-bost: her@heneb.co.uk
Staff Cofnod yr
Cyfeirnod
Dyddiad yr Ymateb:
Ffi? O/N
Swm yr Anfoneb
Amgylchedd
Hanesyddol yn Unig

Amodau Mynediad
Mae hwn yn grynodeb; mae copi o'r ddogfen lawn Canllaw iau Ym ddiriedolaethau Archeolegol Cym reig ar
Fynediad a Chodi Ffioedd ar gael ar ein gwefan (www.heneb.co.uk) neu ar gais.

1. Bydd y wybodaeth a geir gan Gofnod yr Amgylchedd Hanesyddol yn cael ei defnyddio ar gyfer y dibenion a nodwyd yn unig.
2. Ni fydd gwybodaeth a geir gan y Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol yn cael ei throsglwyddo i drydydd parti heb ganiatâd
ysgrifenedig.

3. Bydd defnyddwyr yn sicrhau bod cyngor archeolegol arbenigol wedi'i gael ar effeithiau posibl unrhyw ddatblygiadau
arfaethedig ar adnoddau archeolegol y maent yn rhan ohonynt.

4. Bydd defnyddwyr yn gyfrifol am wirio bod y wybodaeth a gafwyd gan y Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol yn gywir
5. Bydd yr hawlfraint ar wybodaeth yn y Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol yn cael ei barchu.
6. Bydd gwybodaeth a geir gan y Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol yn cael ei chydnabod mewn unrhyw ddogfen neu adroddiad
a gyhoeddir.

7. Gofynnir i ddefnyddwyr sicrhau bod unrhyw wybodaeth archeolegol newydd neu ddiwygiedig yn cael ei chynnwys o fewn y
Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol.

8. Bwriedir i ffiniau Henebion Rhestredig a ddangosir ar unrhyw fapiau a ddarperir fod yn ganllaw yn unig. Dylid
cysylltu â Cadw am wybodaeth fanwl.

9. Bwriedir i wybodaeth am unrhyw Adeiladau Rhestredig a ddarperir fod yn ganllaw yn unig. Dylid cysylltu â Cadw am
wybodaeth fanwl.

10. Fe ellir cyfyngu ar swm y wybodaeth a ryddheir i unrhyw Ddefnyddiwr unigol. Bydd cyfyngiadau os ystyrir bod yna berygl y
gallai hyn arwain at ddefnydd heb reolaeth ar rannau sylweddol o'r cofnod neu sefydlu bas data heb ei reoleiddio sydd yn
cystadlu â'r cofnod.

Deddf Diogelu Data (1998)
Mae gan Gofnod yr Amgylchedd Hanesyddol hawl i gael mynediad i wybodaeth bersonol ym mas data ymholiadau'r Cofnod
yr Amgylchedd Hanesyddol ac ar bapur. Cesglir y wybodaeth hon at ddibenion gweinyddu cofnodion yr Ymddiriedolaeth
Archeolegol Gymreig a darparu cyngor archeolegol. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i fonitro a gwella'r
gwasanaethau a gynigir gan yr Ymddiriedolaethau Archeolegol Cymreig. Ni fydd yn cael ei darparu i unrhyw asiantaethau
nac unigolion allanol. Os oes gennych ymholiad neu bryder ynghylch hyn, cysylltwch â'r Ymddiriedolaeth Archeolegol
Gymreig berthnasol (gellir cael manylion cysylltu ar dudalen Canllawiau Mynediad a Chodi Ffioedd yr Ymddiriedolaethau

Archeolegol Cymreig).

Ffioedd
Ymgynghori
Ymdrinnir â phob ymholiad nad yw'n fasnachol am ddim (e.e. academyddion a myfyrwyr, aelodau'r cyhoedd, cymdeithasau
archeolegol a hanesyddol cydnabyddedig).
Codir ffi gwasanaeth ar gyrff ac unigolion sy'n gwneud gwaith yn fasnachol. Y raddfa codi ffi sylfaenol ar gyfer darparu
gwybodaeth gan y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yw £70 + TAW am yr awr gyntaf, neu ran o awr. Mae unrhyw waith
dilynol ar yr un ymholiad yn codi ffi o £45 + TAW yr awr. Mae'r ffioedd yn seiliedig ar yr amser a gymerwyd i gynnal yr
ymholiad y gofynnwyd amdano ar y ffurflen hon. Yr isafswm am ymholiad fydd £70 + TAW
Codir tâl am unrhyw ddeunyddiau a ddefnyddir ar sail adfer costau (e.e. CDs, llungopïo)

