Datganiad Rhannu Gwybodaeth
Enw llawn:
Cyfeiriad:
Cod Post:

Cyfeirnod yr hawliad:

Gallai rhannu gwybodaeth â’ch landlord neu gynrychiolydd ein helpu i ddelio â’ch ceisiadau yn gynt
a lleihau’r risg ohonoch yn mynd i ddyledion rhent. Ni fydd yn effeithio ar eich cais os nad ydych am
i ni roi caniatâd i ddatgelu manylion eich cais i’ch landlord. Gallwch hefyd dynnu’ch caniatâd yn ôl ar
unrhyw bryd.
Os byddwch yn rhoi caniatâd i ni, byddwn yn gallu dweud y canlynol wrth eich landlord neu eich
cynrychiolydd:
• Os ydych wedi hawlio Budd-dal Tai a/neu geisiadau Gostyngiad Treth Gyngor
• Os ydym wedi dod i benderfyniad am eich cais a beth yw’r penderfyniad
• Os oes angen mwy o wybodaeth i ddod i benderfyniad ar eich cais
• Pan wnaed taliad, y cyfnod roedd ar ei gyfer a swm y taliad hwnnw
• Os yw’ch cais wedi dod i ben neu wedi ei ohirio
Byddem hefyd yn ysgrifennu at eich landlord i roi gwybod iddo fod eich cais wedi’i gwblhau ac ar ba
ddyddiad y caiff taliad ei anfon atoch. Ni fyddwn yn rhoi unrhyw wybodaeth i’ch landlord na’i
gynrychiolydd am eich amgylchiadau ariannol neu bersonol.
Os na fyddwch yn rhoi caniatâd i ni byddwn ond yn rhannu gwybodaeth â’ch landlord os caiff eich
Budd-dal ei dalu’n uniongyrchol iddyn nhw. Bydd yn dweud wrtho swm y budd-dal i’w dalu, y cyfnod
y mae’r taliad ar ei gyfer a’r dyddiad y caiff ei anfon.
Ni fyddem yn rhoi gwybodaeth i gynrychiolydd a allai fod yn gweithredu ar eich rhan os na rowch
ganiatâd i ni.
I roi caniatâd i ni drafod eich hawliad gyda'ch landlord neu gynrychiolydd, a wnewch chi lofnodi’r
datganiad isod a dychwelyd y ffurflen i RHADBOST CYNGOR CAERDYDD BUDD-DAL TAI, Blwch
SP 6000, Caerdydd, CF11 0WZ neu gallwch fynd â'r ffurflen i'ch hyb lleol.
Rwy’n rhoi caniatâd i Adran Budd-daliadau Cyngor Dinas Caerdydd i rannu’r wybodaeth am
hynt fy nghais am Fudd-dal Tai a/neu geisiadau Gostyngiad Treth Gyngor gyda’m landlord
neu gynrychiolydd sy’n gweithredu ar fy rhan.
Enw'r landlord:

Enw'r cynrychiolydd:

Cyfeiriad:

Sefydliad:
Cyfeiriad:

Ffôn:

Ffôn:

Eich llofnod: _____________________________Dyaddiad:____________________________

