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Ffurflen Manylion Pasbort y DU

Eich manylion
Cyfeirnod Cwsmer

Enw Llawn

Ni allwn dderbyn eich manylion pasbort os bydd eich pasbort wedi dod i ben cyn i ni gael y ffurflen hon. 
Os bydd eich pasbort wedi dod i ben, dylech anfon y canlynol atom eich Tystysgrif Geni neu 
Fabwysiadu wreiddiol.

Manylion y pasbort 
A fyddech gystal â darparu’r manylion canlynol o’ch pasbort y Deyrnas Unedig dilys:

Rhif y pasbort

Enw(au) cyntaf

Cyfenw

Dyddiad cyhoeddi

Dyddiad dod i ben

Datganiad
I gael gwybod sut fyddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth a roddwch, ewch i  
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/hysbyseb-preifatrwydd i ddarllen ein Hysbysiad 
Preifatrwydd cyn llofnodi’r ffurflen hon. Neu, gallwch ofyn am gopi trwy ysgrifennu at y Cwmni 
Benthyciadau Myfyrwyr Cyf (SLC) yn 100 Bothwell Street, Glasgow, G2 7JD neu ein ffonio ni ar 
0300 100 0494.

•   Rydw i’n cadarnhau, hyd eithaf fy ngwybodaeth am cred, bod yr wybodaeth a ddarparwyd 
gennyf yn gywir ac yn gyflawn. Os nad yw, deallaf ei bod yn bosibl na fyddaf yn cael cymorth 
ariannol, y gallai unrhyw gymorth a gefais gael ei dynnu’n ôl, ac y gallwn gael fy erlyn.

• Os byddaf wedi darparu manylion fy mhasbort y Deyrnas Unedig, deallaf y bydd y Cwmni 
Benthyciadau Myfyrwyr yn cadarnhau’r manylion hynny gyda Swyddfa Basbort EM.

Eich llofnod (mewn inc) Dyddiad heddiw
Diwrnod Mis Blwyddyn

Ar ôl llenwi eich ffurflen, dylech ei dychwelyd i: Cyllid Myfyrwyr Cymru
Blwch Post 211 
Cyffordd Llandudno
LL30 9FU
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