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Annwyl Aelod, 

Cais i anfon neu gyflenwi dogfennau a gwybodaeth trwy'r wefan ac/ ar ffurf electronig 

Mae'r ddogfen yma yn bwysig a gofynnwn i chwi ymateb ar unwaith. 

Mae'r defnydd cynyddol o gyfathrebu electronig yn dod ag arbedion i'r Clwb yn nhermau gweinyddiad, 
argraffu a chostau postio, yn ogystal a chyflymu darparu gwybodaeth i'r aelodau. Bydd y lleihad yn 
nefnydd papur a manteision amgylcheddol. Y mae'n fwriad i ddefnyddio cyfathrebu electroneg gyda'r 
aelodau gymaint ag sydd bosib a gofynnwn am eich cydsyniad yn hyn o beth. 

O dan ddarpariaeth Deddf Cwmniau 2006, mae angen i ni ofyn yn unigol i chi gadarnhau eich 
cydsyniad i'r Cwmni anfon neu gyflenwi Dogfennau a Gwybodaeth atoch fel aelod, trwy E-Bost neu 
trwy wefan swyddogol y Clwb.  

Os na dderbyniwn ateb gennych o fewn 28 diwrnod o ddyddiad y llythyr hwn, yna cymrwn yn 
ganiatol eich bod yn cytuno (o dan paragraff 10 o Atodiad 5 Deddf Cwmniau 2006) fod y Cwmni yn 
cael anfon neu gyflenwi Dogfennau a Gwybodaeth atoch trwy'r Wefan. 

Felly, os ydych yn cytuno i'r Cwmni anfon neu gyflenwi Dogfennau a Gwybodaeth atoch trwy'r Wefan, 
nid oes angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach mewn cyslltiad a rhan yma o'r llythyr.  Os y byddai'n 
well gennych dderbyn Dogfennau a Gwybodaeth ar ffurf papur yn hytrach na thrwy'r wefan, bydd yn 
rhaid i chi roi gwybod i ni trwy gwbwlhau'r atodiad ar ddiwedd y llythyr hwn a'i ddychwelyd i'r Cwmni 
yn y cyfeiriad uchod. 

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd Dogfennau a Gwybodaeth  ar gael ar y Wefan.  

A fyddwch cystal a chadarnau eich bod yn cydsynio i'r Cwmni ohebu gyda ac anfon Dogfennau a 
Gwybodaeth atoch mewn ffurf electronig.  

Os cytunwch a hyn, yna dylid darparu eich cyfeiriad e-bost i'r pwrpas yma hyd yn oed os ydych wedi 
gwneud hynny o'r blaen er mwyn sicrhau fod ein cofnodion yn gyfredol.  

A fyddwch cystal a nodi fod adegau penodol pan fydd yn angenrheidiol i'r Cwmni anfon Dogfennau a 
Gwybodaeth atoch ar ffurf copi caled yn hytrach nag ar y Wefan neu E-bost, mae'r Cwmni yn cadw'r 
hawl i wneud hyn.  

Pe byddech am beidio a derbyn dogfennau trwy'r Wefan neu E-bost ar unrhyw adeg a fyddwch cystal 
a hysbysu Ysgrifennydd y Clwb.  
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Datgysylltwch yr Atodiad isod, ei arwyddo a'i ddychwelyd i'r Clwb yn y cyfeiriad uchod, gan nodi eich 
cydsyniad i'r Cwmni gyfathrebu gya neu ddarparu Dogfennau a Gwybodaeth mewn ffurf electronig (yn 
unol a paragraff 6 o Atodiad 5 Ddeddf Cwmniau 2006) . Dylid darparu manylion o'ch cyfeiriad e-bost 
yn y gofod i'r pwrpas yma yn ar yr atodiad. 

Yn Ddiffuant, 

. 
Richard Wray 
Ysgrifennydd anrhydeddus  
Clwb Hwylio Pwllheli Sailing Club Limited 
 
........................................................................................................................................ 
DIM OND I'W LENWI OS BYDD ANGEN 
I'w ddychwelyd i'r cyfeiriad uchod 
Yr ydwyf/ydym yn dewis i barhau i dderbyn dogfennau a gwybodaeth ar ddull copi caled gan y Cwmni 
drwy'r pos. 
  
Arwyddwyd                                         ........................................................................................ 
[ENW'R DERBYNYDD] 
Printiwch eich henw yn glir yma     .......................................................................................... 
  
Rhif Aelodaeth (o'r cerdyn)             ..................................................................... 
 
 
Dyddiad                                               ............................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 
[Atodiad i'w ddychwelyd] 
I'w ddychwelyd i'r cyfeiriad uchod 
Yr ydwyf/ydym yn cytuno i gais y Cwmni i gyfathrebu gyda ac anfon neu ddarparu dogfennau a 
gwybodaeth i m/ni mewn dull electronig. Nodir isod Fy/ein cyfeiriad e-bost ir pwrpas yma. 
  
Arwyddwyd                                         ....................................................................................... 
[ENW'R DERBYNYDD] 
Printiwch eich henw yn glir yma     ..................................................................................... 
  
Rhif Aelodaeth (O'r cerdyn) 
Cyfeiriad E-Bost: 

 

 

 

Dyddiad         ........................................................................ 


