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Enw cyntaf                                                       Cyfenw

Cyfeiriad ebost                                                Rhif cyswllt

Rhif cyswllt amgen 

Cyfeiriad gohebiaith 

Cod post 

Ffurflen Gais Landlord 
Grantiau gwres canolog Rhentu Doeth Cymru

Manylion y landlord

Manylion yr eiddo rhent

Cyfeiriad yr eiddo rhent

Cod post
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A oes system gwres canolog gyda rheiddiaduron?

Oes Nac oes

A oes cytundeb tenantiaeth ar waith?

Oes Nac oes

Os oes, faint o gytundebau tenantiaeth unigol a briodolir i’r eiddo hwn?

Math o wal: 

Wal geudod

Cerrig solet/brics

Adeiladwaith system
(adeilad parod, dim dirwyon, ffrâm bren)

Arall

Ddim yn gwybod

Beth yw prif ffynhonnell y gwres yn yr eiddo?

Trydan

LPG 

Nwy’r prif 
gyflenwad

Olew

Tanywdd solet

Arall

YES Energy Solutions yw’r rheolydd data ar gyfer data personol a roddir er mwyn cyflawni’r 
project hwn. Caiff yr holl wybodaeth a roddir ei thrin yn gyfrinachol a’i phrosesu yn unol â’r 
Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018. Mae cyfrifoldebau YES 
Energy Solutions yn cynnwys prosesu pob ymholiad am y cynllun, dilysu deiliaid tai cymwys a 
chasglu tystiolaeth, rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r preswylwyr, goruchwylio taith y cwsmer, 
rheoli contractwyr, cydlynu arolygon technegol, llunio dyfynbrisiau a threfnu apwyntiadau, 
cysylltu â Wales and West Utilities i gydlynu cysylltiadau nwy, trefnu gosod mesuryddion 
nwy a rhoi cyngor ar ffioedd, sicrhau a defnyddio cyllid ECO ar gyfer mesurau cymhwyso, 
cydlynu archwiliadau monitro technegol drwy drydydd parti cymeradwy, casglu adborth gan 
gwsmeriaid, cwblhau adroddiadau cynnydd misol, ymdrin â chanmoliaeth a chwynion, a 
chynnal cyfweliadau astudiaethau achos ar ôl eu gosod gyda sampl o breswylwyr.

YES Energy Solutions

Os oes, efallai na fyddwch yn gymwys i gael arian Rhentu Doeth Cymru, ond efallai y bydd cymorth posibl 
ar gael i’ch tenant drwy gynllun Nyth Llywodraeth Cymru. Ewch i nyth.llyw.cymru am rhagor o wybodaeth

Ddim yn gwybod
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Caniatâd y Landlord

Er mwyn bwrw ymlaen â chais, rhaid i chi roi caniatâd i’r wybodaeth a roddir 
gael ei defnyddio i sicrhau gwelliannau yn eich eiddo rhent ac i gael ei rhannu â 
phartneriaid a enwir at y diben hwn. 

Ceir rhagor o wybodaeth am y partneriaid ariannu a chyflawni yma: 
www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/cyllideffeithlonrwyddynni

Rhaid ticio pob maes isod er mwyn bwrw ymlaen â chais.

DARLLENWCH Y CANLYNOL YN OFALUS:

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi darllen yr wybodaeth a roddwyd gan RhDC 
a’r holl wybodaeth sy’n gysylltiedig â’r cais hwn. Cefais y cyfle i ystyried yr 
wybodaeth, ac nid oedd gennyf unrhyw gwestiynau pellach.

Rwy’n rhoi caniatâd i Rhentu Doeth Cymru rannu fy nata personol ag YES 
Energy Solutions, Sure Group, fy awdurdod lleol, a chyrff cyllido priodol 
(ECO ac Affordable Warmth Solutions) lle bo hynny’n berthnasol i brosesu 
fy nghais.

Rwy’n deall bod fy nghytundeb i Rhentu Doeth Cymru rannu fy nata ag 
YES Energy Solutions, Sure Group, fy awdurdod lleol a chyrff cyllido priodol 
(ECO ac Affordable Warmth Solutions) yn gallu cael ei dynnu’n ôl ar unrhyw 
adeg.

Rwy’n cytuno i gymryd rhan yn y project uchod ac i hwyluso mynediad i’r 
eiddo gan y contractwr, Sure Group, o 9am tan 5pm o ddydd Llun i ddydd 
Gwener.

Os oes unrhyw feysydd heb eu ticio, ni fydd Rhentu Doeth Cymru yn gallu bwrw 
ymlaen â’r cais.
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Polisïau preifatrwydd a manylion cyswllt

Rhentu Doeth Cymru

Mae polisi preifatrwydd Rhentu Doeth Cymru ar gael yma: 
www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/privacy-policy

Ebost: RhentuDoethCymru@caerdydd.gov.uk
Ffurflen gyswllt: www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/contact/
Rhif ffon: 03000 133344
Cyfeiriad: Rent Smart Wales, PO Box 1106, Cardiff, CF11 1UA

YES Energy Solutions

Mae polisi preifatrwydd YES Energy Solutions are gael yma: 
www.yesenergysolutions.co.uk/privacy-policy

Ffurflen gyswllt: www.yesenergysolutions.co.uk/contact-us
Rhif ffon: 01422 880 100
Cyfeiriad: YES Energy Solutions, Unit 1, Brookwoods Industrial Estate, Burrwood Way, 
Holywell Green, Halifax, HX4 9BH

Awdurdodau lleol

Am restr lawn o awdurdodau lleol yng Nghymru, eu polisïau preifatrwydd a’u manylion 
cyswllt ymwelwch â: www.rhentudoeth.llyw.cymru/polisiaupreifatrwyddawdurdodaulleol

Enw wedi’i printio: Llofnod: 

Dyddiad:

Ar ôl cwbwlhau, gellir danfon y ffurflen yma drwy: 
 
Postio i Rhentu Doeth Cymru Blwch 1106, Caerdydd CF11 1UA 

Neu

Gellir copi wedi’i sganio cael ei ddanfon i:
RhDCGrantiauGwresCanolog@caerdydd.gov.uk


