Ffurflen gais am Drwydded Deledu ar gyfer
man lletygarwch.
1

Llenwch y ffurflen gais yma’n llawn gan ddefnyddio inc du neu las.

Sylwch: Os ydych yn gwneud cais am Drwydded Deledu ar gyfer man lletygarwch i fwy nag un sefydliad, neu mewn
mwy nag un safle, dylech wneud llungopi o’r ffurflen yma a llenwi cais ar gyfer pob sefydliad a/neu safle.
Yn gyntaf oll, dywedwch wrthym am y busnes:
Cyfeiriad y man lletygarwch i’w drwyddedu:
Côd post:
Cyfeiriad ar gyfer gohebu (os yw’n wahanol):
Côd post:
Rhif ffôn:

E-bost:

Gwefan:
1. Beth yw enw’r perchennog, enw’r cwmni (os yw’r sefydliad wedi’i gofrestru’n gwmni) ac enw masnachu’r sefydliad sy’n
darparu’r man lletygarwch?

2. A
 yw eich sefydliad wedi’i leoli ar un safle neu yn yr un adeilad? Os ddim, rhowch fanylion a dywedwch wrthym a ydych wedi
gwneud cais neu wrthi’n gwneud cais am Drwydded Deledu ar wahân ar gyfer y safle arall/safleoedd eraill:

3. A yw eich sefydliad yn westy?

Dywedwch wrthym nawr am nifer yr unedau adloniant yn y man lletygarwch:
4. Faint o unedau adloniant sydd gennych (ystafelloedd ble bydd adloniant yn cael ei ddarparu ar gyfer gwesteion sy’n talu neu
ddim yn talu, e.e. bocsys dethol)?

Yn olaf, cyfrifwch eich taliad:
5. Mewn faint o unedau adloniant (eich ateb yng nghwestiwn 4) y mae offer derbyn teledu wedi’i osod neu’n cael ei
ddefnyddio?
Cyfanswm = £

I gyfrifo ffi’r drwydded sy’n ddyledus, darllenwch y daflen amgaeëdig.
6. Sut hoffech chi dalu?    BACS

   Siec

Enw’r sawl sy’n
llenwi’r ffurflen 		

Llofnod

Swydd o fewn y
sefydliad 		

Dyddiad

(1) B
 ydd Trwyddedu Teledu (gan gynnwys y BBC fel rheolydd y data, a’i gyflenwyr) yn defnyddio eich manylion i weithredu system Trwyddedu Teledu yn unig ac ni fydd yn
eu rhoi i unrhyw un arall oni bai fod hynny’n ofynnol neu’n cael ei ganiatáu gan y gyfraith. Dysgwch fwy am sut byddwn yn cadw eich data yn ddiogel a’ch hawliau o ran
data gan gynnwys hawliau i gael mynediad at eich data a chywirio eich data yn tvlicensing.co.uk/privacypolicy
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Rwy’n cadarnhau ar ran y sefydliad a nodir uchod fod y wybodaeth a roddais yn gywir. Os bydd offer derbyn teledu yn cael ei osod
neu ei ddefnyddio mewn unrhyw fannau sydd heb eu trwyddedu gan Drwydded Deledu ar gyfer man lletygarwch, byddaf yn rhoi
gwybod i Drwyddedu Teledu ar unwaith.

