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YNGHYLCH: Cais am Wybodaeth a ddelir gan GTADC
Cyfeirnod eich cais: Deliwyd â IG000724 o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
Fe ofynnoch i ni:
Mewn perthynas â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, hoffwn wneud cais am y wybodaeth ganlynol mewn
cyswllt ag adeiladau tŵr uchel yn eich ardal:
1. Yr holl adeiladau preswyl uchel iawn sydd wedi derbyn Hysbysiad Gorfodaeth yn ymwneud â
diogelwch tân ers Archwiliad Diogelwch Tân 2017 tan ddiwedd Rhagfyr 2020.
Gweler yn atodedig daenlen Adeiladau Tŵr Uchel 2017- 2020 – data a gasglwyd o'r Gofrestr
Gyhoeddus. Ni chynhwyswyd Hysbysiadau sy'n cael eu hapelio o fewn yr adroddiad hwn - Nid ydynt yn
cael eu cyhoeddi hyd nes daw’r apêl i ben.
2. O’r adeiladau hynny, sawl adeilad sydd wedi cydymffurfio â’r Hysbysiad Gorfodaeth, a sawl un sydd â
Hysbysiad Gorfodaeth mewn grym?
(Adnabuwyd o fewn y golofn ‘Statws’ o'r daenlen atodedig Adeiladau Tŵr Uchel 2017- 2020
C = Cydymffurfiwyd, I = Dal mewn grym)
Cydymffurfiodd 9

16 Dal mewn grym

3. Lle cafodd problemau diogelwch tân eu darganfod, os gwelwch yn dda wnewch chi restru'r problemau
fesul adeilad.
Gweler ‘Erthyglau a Dramgwyddwyd’ atodedig. Rhestrir y rhain fesul rhif yr Erthygl ynghyd â disgrifiad o bob
erthygl.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â'ch cais Rhyddid Gwybodaeth, cysylltwch â ni yn
DiogeluData@decymru-tan.gov.uk gan ddyfynu'r rhif cyfeirnod uchod mewn unrhyw ohebiaeth yn y dyfodol.
Os ydych yn anhapus â'r modd y deliwyd â'ch cais gwybodaeth, cewch ofyn am adolygiad mewnol wrth ebostio DiogeluData@decymru-tan.gov.uk
Os ydych chi dal yn anhapus â'r modd y deliwyd â'ch cais, mae gennych hawl i apelio at y Comisiynydd
Gwybodaeth:
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth - Cymru,
2il Lawr,
Tŷ Churchill,
Churchill Way,
Caerdydd,
CF10 2HH.
Ni chodir tâl am apelio.
Yn gywir
Llywodraethu Gwybodaeth a Chydymffurfedd
DIWEDDARIAD COVID-19: Ceisiadau am Wybodaeth
Gofynnwn yn garedig i chi ddanfon unrhyw ohebiaeth diogelu data at Lywodraethu Gwybodaeth a Chydymffurfedd drwy law e-bost,
oherwydd, o ganlyniad i gyngor gan y Llywodraeth, mae nifer o'n staff cynnal yn gweithio'n hyblyg ac efallai ni fedrwn dderbyn post
corfforol yn ôl yr arfer. Mae GTADC yn rhagdybio efallai gall gymryd yn hirach nag 20 diwrnod gwaith i ni gwblhau Ceisiadau Rhyddid
Gwybodaeth a Cheisiadau am Fynediad at Ddata gan y Testun. Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth yn cydnabod efallai bydd oediadau gan y
defnyddir ein gwasanaethau a'n hadnoddau mewn ffyrdd sydd ychydig yn wahanol o dan yr amgylchiadau digyffelyb presennol. Yn
gyfredol, bellach, nid ydym yn derbyn sieciau post corfforol - fodd bynnag, gallwn dderbyn taliadau BACS am eitemau sy'n cario ffi (megis
Adroddiadau a Chyfweliadau SCD, lle bo'n briodol, drwy ddilyn y weithdrefn a chostau safonol)
Hoffwn ddiolch i chi am eich amynedd ar hyn o bryd.

