
Dathlu pen-blwydd Agor y Llyfr yn 20 oed – 2019

Er budd: Agor y Llyfr

A wnewch chi fy noddi (teitl ac enw llawn)* os gwelwch yn dda?*:

Cyfeiriad*:

*Ein haddewid: Fel rhan o Gymdeithas y Beibl, bydd Agor y Llyfr yn defnyddio eich manylion i anfon atoch wybodaeth am Gymdeithas y Beibl megis y 
cylchgrawn Word in Action, 3 gwaith y flwyddyn, a phostiadau arbennig, oni bai eich bod yn gofyn i ni beidio â gwneud hyn. Fel rhan o’ch rôl o fewn Agor 
y Llyfr, byddwn hefyd yn cysylltu trwy e-bost er mwyn i chi dderbyn y newyddion diweddaraf a gwybodaeth gyfredol am sesiynau hyfforddi. Mae’n bosib 
y byddwn yn defnyddio eich data a gwybodaeth gyhoeddus arall i bwrpas dadansoddi, fel y gallwn wneud y defnydd mwyaf effeithiol o’n hadnoddau, ac 
er mwyn cysylltu’n briodol â chi, oni bai eich bod yn gofyn i ni beidio â gwneud hynny. Am fanylion eraill, gan gynnwys eich hawliau a’r hawl i newid eich 
dewisiadau, ewch i: biblesociety.org.uk/privacy neu ffoniwch Rhadffôn 0808 178 4921. 

Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ac eithrio â’n partneriaid er mwyn hyrwyddo gwaith Agor y Llyfr yn eich ardal, a hynny dim ond os oes gennym 
gytundeb data â hwy er mwyn diogelu eich data.
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Enw Llawn 
(enw cyntaf a chyfenw)

Cyfeiriad Cartref
Nid oes angen hwn oni bai eich bod yn rhoi Rhodd Cymorth. Ni ddylid rhoi eich 
cyfeiriad gwaith os byddwch yn rhoi Rhodd Cymorth.

Cod Post Swm eich 
Rhodd £

Dyddiad 
talu

Rhodd 
Cymorth?

p

LLYTHRENNAU BREISION

Mr / Mrs Person   Rhif y Tŷ, Stryd, Tref     CF31 3RY

p

Wrth roi      yn y bocs  Rhodd Cymorth, yr wyf yn cadarnhau fy mod yn talu Treth Incwm neu Enillion Cyfalaf yn y Deyrnas Unedig. Yr wyf wedi darllen 
y datganiad, ac yn dymuno i’r Elusen a enwyd uchod hawlio treth ar y rhodd a nodir, ac a roddwyd ar y dyddiadau a nodir isod. Os byddaf yn talu 
llai o Dreth Incwm/Enillion Cyfalaf na swm y Rhodd Cymorth a hawliwyd ar fy holl gyfraniadau yn y flwyddyn dreth honno, yr wyf yn deall mai fy 
nghyfrifoldeb i yw talu unrhyw wahaniaeth. Yr wyf yn deall y bydd yr elusen yn hawlio 25c o dreth ar unrhyw £1 a roddir gennyf. 

p

Dylech fod yn ymwybodol y bydd unrhyw wybodaeth a roddir gennych ar y ffurflen hon yn cael ei chadw am hyd at 7 mlynedd, gan fod hyn yn ofynnol at 
ddibenion archwilio gan Gyllid a Thollau ei Mawrhydi (HMRC).

 Dewch i Ddathlu! 
Ffurflen noddi



At ddefnydd y swyddfa yn unig

Cyfanswm Rhodd Cymorth Dyddiad derbyn

Bydd yr holl arian yn mynd tuag at Agor y Llyfr, ond gwnewch unrhyw sieciau’n daladwy i ‘Cymdeithas y Beibl’.

Cyfanswm y rhoddion 

Cyfanswm Rhodd Cymorth 

Dyddiad anfon y rhoddion i  
Gymdeithas y Beibl 
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