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Aelod yn
recriwtio
aelod.
Un o’r pethau pwysicaf y gall pob un o aelodau
Prospect ei wneud yw siarad â’u cydweithwyr ynglŷn
ag ymuno â’r undeb. Mae gweithleoedd wedi’u trefnu
gyda lefelau uchel o aelodau undeb yn golygu bod
gan Prospect lawer mwy o ddylanwad gyda rheolwyr
lleol a chyflogwyr.

• Dewis 2 – cyfraniad o £10 i’n cronfa les, sy’n helpu
aelodau mewn trafferthion ariannol
• Dewis 3 – cyfraniad o £10 i‘Help for Heroes’, y
‘Trussell Trust’ neu War Child (nodwch o.g.y.dd)

Recriwtiwch gydweithiwr heddiw!

Ymunwch â’r undeb am:
Diogelu gyrfa

Buddion gwych

• rhwydweithio

• gefnogaeth
gyfreithiol

• ysgrifennu
ewyllys am ddim

• hyfforddiant

• cyngor ar gyflogaeth

• mentora

• cymorth yn y gwaith

• cynigion a
disgownt

Cyngor
arbenigol

Gwella’ch man
gwaith

• tâl ac amodau

• cyflog gwell

• pensiynau

• datblygiad gyrfa

• lles

• gwella hawliau

Llwyddiant yn y
gwaith

Mae Prospect yn rhedeg ymgyrch ‘Aelod yn recriwtio
Aelod’. Am bob cydweithiwr y gallwch ei recriwtio
cewch ddewis un o’r canlynol:
• Dewis 1 – Taleb £10 ‘Lifestyle’.
Gallwch ddefnyddio hwn i brynu ystod o frandiau
(thelifestylevoucher.co.uk)

Cefnogi.
Tyfu.
Llwyddo.

Barod i ymaelodi?
Gall cydweithwyr
ymaelodi yn prospect.
org.uk/join, ond
gofynnwch iddyn
nhw gwblhau’r adran
‘recriwtiwyd gan’ fel
eich bod yn gallu
derbyn eich gwobr
anogaeth.

• cyngor ariannol

prospect.org.uk/join

Instruction to your bank or building society to pay by Direct Debit

Cais am aelodaeth

Cyfarwyddyd ar gyfer eich Banc neu Gymdeithas
Adeiladu er mwyn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol

Llenwch y ffurflen i gyd a’i hanfon at:

Please fill in the whole form using a ball point pen and send it to: : FREEPOST PROSPECT MEMBERSHIP
Cwblhewch y ffurflen gyfan gan ddefnyddio pen inc, ac anfonwch hi at: FREEPOST PROSPECT MEMBERSHIP

FREEPOST PROSPECT MEMBERSHIP (Does dim angen stamp)

Name and full postal address of your bank or building society
Enw a chyfeiriad post llawn eich banc/cymdeithas adeiladu

Cyfenw

To: The Manager
At: Y Rheolwr

Enw(au) Cyntaf
Teitl

Llythrennau Cyntaf

Rhyw: Gwryw n Benyw n Arall n

Dyddiad geni

/

/

Bank/building society
Banc/cymdeithas adeiladu

Address / Cyfeiriad

Postcode / Cod pôst

			 Côd Post

Ffôn cartref

Rhif ffôn symudol personol

Ffôn gwaith

Rhif ffôn symudol gwaith

9

7

4

0

3

9

Reference / Cyfeirnod

Instruction to your bank or building society

Cyfeiriad cartref

Cyfeiriad dosbarthu o ddewis ar gyfer pob gohebiaeth/pleidlais drwy’r post (ticiwch y blwch): Cartref n Gwaith n

Service user number / Rhif Defnyddiwr Gwasanaeth

Name(s) of account holder(s) / Enw(au) Deiliad/deiliaid y cyfrif

Branch sort code / Cod didoli cangen

Please pay Prospect Direct Debits from the account
detailed in this Instruction subject to the safeguards
assured by the Direct Debit Guarantee. I understand that
this Instruction may remain with Prospect and, if so, details
will be passed electronically to my bank/building society.

Cyfarwyddyd i’ch banc neu gymdeithas adeiladu

A fyddech cystal â thalu Prospect o’r cyfrif a nodir ar y
cyfarwyddyd hwn yn amodol ar y mesurau a sicrheir gan y
diogelwch Gwarant Debyd Uniongyrchol. Deallaf y gall y
cyfarwyddyd hwn aros gyda Prospect ac, os felly, anfonir
manylion yn electronig i’m Banc/Cymdeithas Adeiladu.
Signature(s) / Llofnod(ion)

Bank/building society account number
Rhif y cyfrif banc/cymdeithas adeiladu

Ebost cartref

Date / Dyddiad

Ebost gwaith
Banks and Building Societies may not accept Direct Debit Instructions for some types of account

Cyfeiriad e-bost o ddewis ar gyfer pob gohebiaeth/pleidlais (ticiwch y blwch):: Cartref n

Gwaith n

Galwedigaeth
Teitl swydd		

Trwy lofnodi’r ffurflen gais ac ymuno â Prospect, rydych yn
cytuno y gallwn brosesu eich gwybodaeth bersonol ar gyfer
gweithgarwch dilys yr undeb. Mae’r rhain yn cynnwys (ond heb fod
yn gwbl gyfyngedig i) pleidleisiau aelodau, cydfargeinio, achosion
personol, cadw cofnodion, neu roi’r newyddion diweddaraf am y
gweithle neu’r diwydiant. Ceir manylion llawn yn prospect.org.
uk/privacy. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw
gan Prospect a bydd yn cael ei thrin yn gyfrinachol, gyda mesurau
diogelwch priodol. Mae gennych chi hawl i wrthwynebu i’r ffordd
rydym yn prosesu eich data ar unrhyw adeg, ac mae manylion
ar sut i wneud hyn wedi eu cynnwys yn ein polisi preifatrwydd.

Cyflog

Cyflogwr
Cyfeiriad man gwaith
		

Côd post

OUC

Teulu o swyddi

EIN no./Rhif Cyflogai

Math o fusnes

Gradd/band budd
yn fyfyriwr n

yn brentis ar hyn o bryd n

Ni fydd Prospect fel arfer yn rhoi cymorth personol yn achos
unrhyw fater sydd wedi codi cyn y gwneir cais i fod yn aelod.
Cynigir cyngor a chymorth cyfreithiol yn ôl disgresiwn yr undeb.
Mae gennych chi hawl i ofyn am gopi o’ch gwybodaeth neu i ofyn am
gael cywiro neu ddileu unrhyw wybodaeth a gedwir.

Mis		

Blwyddyn

Recriwtiwyd gan
Rhif aelodaeth		

n

Rwyf yn cydsynio i Prospect anfon
gwybodaeth ataf am ddisgowntiau
a chynigion manwerthu trwy
e-bost ac ar adegau, drwy’r post.
Bydd Prospect yn cysylltu â chi’n
uniongyrchol â’r wybodaeth hon,
ni fyddwn byth yn gwerthu nac yn
trosglwyddo eich data i ddibenion
marchnata (rydym ninnau’n casáu
sbam hefyd). Gall yr wybodaeth
hon fod o fudd i chi gan fod
Prospect yn defnyddio cryfder
cyfunol ei aelodaeth i negodi
costau gostyngol ar gyfer gwyliau,
ynni a disgowntiau hamdden a
siopa eraill. Gallwch dynnu eich
cydsyniad yn ôl neu newid eich
hoffterau cyfathrebu ar unrhyw
adeg.

n

Rwyf yn cydsynio i Prospect
ddefnyddio fy nata i hybu cyfle
cyfartal a monitro amrywiaeth.
Ni fydd unrhyw wybodaeth a
ddefnyddir yn gallu adnabod
unigolion i’r dibenion hyn. Gellir
gweld sut mae’r data hwn yn cael
ei ddefnyddio yn prospect. org.
uk/equality. Gallwch dynnu eich
cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg.

Llofnod

Math/teitl y brentisiaeth
Dyddiad diwedd y brentisiaeth

Ticiwch y blychau isod (dewisol)

Rwyf yn datgan bod yr atebion a roddwyd yn y cais hwn yn gywir hyd
eithaf fy ngwybodaeth. Rwyf yn cytuno i lynu wrth reolau Prospect.

Cyflogeion BT yn unig

Ydych chi (ticiwch y blwch): wedi graddio n

Gall Banciau/Cymdeithasau Adeiladu wrthod derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol o rai mathau o gyfrifon

Opsiwn ysgogiad		

Noder: er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn dilyn eich cyfarwyddiadau’n
gywir ac i wella ein gwasanaeth i chi trwy hyfforddi staff, gallwn fonitro neu
recordio unrhyw gysylltiadau â chi. Mae’r datganiad hwn yn cydymffurfio â
darpariaethau Deddf Diogelu Data 1988/GDPR. Os hoffech chi gael rhagor o
wybodaeth gallwch ysgrifennu atom yn: FREEPOST PROSPECT MEMBERSHIP;
ffonio: 0300 600 1878; neu e-bostio: membership@prospect.org.uk
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