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Rhan A: i’w llenwi gan y person sy’n rhoi’r rhodd
Llenwch mewn PRIFLYTHRENNAU BLOC
Teitl
Cyfenw/enw teuluol
Enw(au) cyntaf
Cyfeiriad
Cod post

Rhif ffôn

Dyddiad geni

Crefydd/grŵp ffydd (os yw’n gymwys)

•

DYMUNAF ROI FY NGHORFF AR ÔL FY MARWOLAETH. DEALLAF Y GELLIR EI DDEFNYDDIO AR
GYFER ARCHWILIAD ANATOMEGOL, ADDYSG NEU HYFFORDDIANT SY’N YMWNEUD AG IECHYD
DYNOL AC YMCHWIL YNGLŶN AG ANHWYLDERAU, NEU WEITHREDIAD, Y CORFF DYNOL.
Ticiwch fel y bo’n briodol
1.
Nid wyf yn gosod unrhyw gyfyngiadau ar hyd yr amser y caiff fy nghorff neu rannau o’m
corff gael eu cadw (os ticiwch y blwch hwn, ewch yn syth i opsiwn 3; os na, ewch i opsiwn 2).
Ar gyfer opsiwn 2, dewiswch naill ai a. neu b. ac ewch wedyn i opsiwn 3.
2.

Gall fy nghorff gael ei gadw am uchafswm o 3 blynedd yn unig.
a.
b.

Gall rhannau o’m corff gael eu cadw am gyfnod hwy na 3 blynedd
NEU
Ni chaiff unrhyw ran o’m corff gael ei chadw am gyfnod hwy na 3 blynedd

3.

Cytunaf i ddelweddau o’m corff neu rannau o’m corff gael eu defnyddio. Deallaf y byddant
yn cael eu defnyddio ar gyfer addysg, hyfforddiant ac ymchwil ynglŷn ag anhwylderau,
neu weithrediad, y corff dynol ac na fyddai modd f’adnabod yn y delweddau hyn.

4.

Cytunaf i’m corff gael ei ddefnyddio mewn Ysgolion Meddygol a Chanolfannau
Hyfforddiant Llawfeddygol eraill yn y Deyrnas Unedig ar gyfer archwiliad anatomegol,
addysg, hyfforddiant ac ymchwil ynglŷn ag anhwylderau, neu weithrediad, y corff dynol.

5.

Nodwch eich dewis o drefniadau angladd:
a.

Amlosgiad a drefnir gan y Brifysgol

Hysbysu perthynas neu berson arall?
I’ch llwch gael:

IE

NA

ei gladdu yn yr Ardd Orffwys?

ei anfon at berthynas?

Enw perthynas a rhif ffôn (os yw’n gymwys)

b.

Trefniadau amlosgi neu gladdu i’w gwneud gan y perthynas agosaf neu’r ysgutorion

Cadarnhaf fod y wybodaeth a gynhwysir yn llyfryn cymynrodd Keele.
Rwy’n deall nad oes unrhyw sicrwydd y bydd fy nghorff yn cael ei dderbyn.
Rwy'n deall y bydd fy nata yn cael ei storio.
Ar adeg fy marwolaeth, rwy'n cydsynio i wybodaeth o'm hanes meddygol gael ei rhoi i Keele
Medical Staff yr ysgo a chaniatáu iddynt gynnal profion gwaed a swab ar gyfer clefydau
trosglwyddadwy i helpu i ganfod addasrwydd fy nghorff i'w dderbyn.

Llofnod y Rhoddwr

Dyddiad
TYST I GWBLHAU RHAN ‘B’ AR DUDALEN 2.
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I'W GORFFEN GAN Y TYST
FFURFLEN GANIATÂD -

COPI KEELE
Rhan B: Datganiad tyst (llofnod y perthynas agosaf, ysgutor, meddyg teulu, cyfaill, etc.)
(Nodwch enw’r rhoddwr)

Cadarnhaf fy mod wedi tystio i
lenwi rhannau A a B o’r ffurflen hon gan gynnwys ei (l)lofnod
Cyfenw/enw teuluol y tyst

Enw(au) cyntaf

Cyfeiriad y tyst
Cod post

Perthynas â’r rhoddwr

Llofnod y Tyst

Dyddiad
Sicrhewch fod y dyddiadau yr un fath ar gyfer y rhoddwr a'r tyst

1. Cwblhewch y ffurflen hon (KEELE COPY), gan gynnwys rhannau A, B & C, a'i
dychwelyd yn yr amlen amgaeedig
2. Cwblhewch Ffurflen KF003 y llyfryn Cymynrodd (COPI RHODDWYR) a
chadwch hwnnw gyda eich papurau cyfreithiol.

RHODDWR I GWBLHAU RHAN ‘C’ AR DUDALEN 3
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RHAN C
Ar adeg eich marwolaeth mae'n rhaid i ni wneud ymholiadau gyda gweithwyr
meddygol proffesiynol I canfod eich hanes meddygol i asesu a ydych yn addas ar
gyfer rhoi. Er mwyn sicrhau ein bod ni yn gallu gwneud penderfyniad cyn gynted â
phosibl, byddai o gymorth i ni pe baech yn gallu plesio cwblhewch y manylion
canlynol cyn belled ag y bo modd.

Enw:
Rhowch grynodeb o unrhyw afiechydon difrifol, anafiadau neu lawdriniaethau yr ydych wedi eu
cael, gan roi brasamcan o ddyddiadau eich triniaeth.

A oes gennych reolydd calon sydd wedi ei osod?
(Benywod yn unig) A ydych wedi cael hysterectomi?

Sylwch y bydd y staff yn cael gafael ar y newidiadau yn eich hanes meddygol ar ôl eich
penderfyniad i roi’ch corff.
Dim ond ar adeg eich marwolaeth y gall penderfyniad gael ei wneud ynghylch a ydych
yn addas i gael eich derbyn.
Ar ôl ei llenwi, dychwelwch y ffurflen hon yn yr amlen amgaeedig. Gwnewch yn siŵr
fod ochr arall y ffurflen hon wedi ei llofnodi gennych chi a’r tyst a bod y dyddiadau yr
un fath cyn i chi ei dychwelyd.
Data personol
Prifysgol Keele fydd y rheolydd data sy’n gyfrifol am ofalu am y data personol yr ydym yn eu casglu drwy’r ‘Ffurflen Ganiatâd’ ac am eu prosesu.
Byddwn yn prosesu’r data hyn i weinyddu’ch cais am rodd fel rhan o dasg gyhoeddus y Brifysgol i ddarparu cyfleusterau addysgu, dysgu ac
ymchwilio, ac fel rhan o’n trwydded oddi wrth yr Awdurdod Meinweoedd Dynol. Caiff y data hyn eu storio mewn cronfa ddata ddiogel ar weinyddion
cyfrifiadurol y Brifysgol ac ni chânt eu rhannu ag unrhyw sefydliad arall oni fydd yn ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.
Byddwn yn cadw’r data hyn yn unol â chyfarwyddebau’r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).
Os na fyddwn yn gallu derbyn rhodd neu os byddwch chi’n tynnu’ch rhodd yn ôl, byddwn yn dileu’r wybodaeth yn unol â hynny.
Mae gennych nifer o hawliau o ran sut y byddwn yn prosesu’ch data personol. Mae rhagor o wybodaeth am yr hawliau hyn ar gael o Swyddfa'r
Comisiynydd Gwybodaeth yn www.ico.org.uk, ac ar wefan y Brifysgol ar https://www.keele.ac.uk/informationgovernance/. Yn achos unrhyw
ymholiadau ynglŷn â’r broses gymynroddi, cysylltwch â’r Swyddfa Anatomeg (ffôn 01782 734690 neu 01782 733936). Os oes gennych unrhyw
bryderon ynglŷn â sut yr ydym yn delio â’ch data, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data yn governance.dpo@keele.ac.uk
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