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Ffurflen Archebu
Ffotograffiaeth Ddigidol

Enw
Cyfeiriad
Cod Post
Ffôn
E-bost

A fyddech cystal â darparu’r copi/copïau a fanylir dros y dudalen i mi at ddibenion ymchwil neu waith astudio preifat. Rwy’n datgan:(a) Nad wyf wedi derbyn copi o’r un deunydd yn y gorffennol gan Archifau Morgannwg neu unrhyw lyfrgell neu archifdy arall;
(b) na fyddaf yn defnyddio’r copi yma at unrhyw ddefnydd oni bai am waith ymchwil anfasnachol neu waith astudio preifat ac ni fyddaf yn rhoi copi
ohono i unrhyw berson arall: a
(c) hyd y gwn i, nid oedd y gwaith wedi’i gyhoeddi cyn i’r ddogfen gael ei chadw yn Archifau Morgannwg ac nid yw’r perchennog hawlfraint wedi
gwahardd copïo’r gwaith (gwaith heb ei gyhoeddi)
neu
(c) Hyd y gwn i, nid oes unrhyw berson arall sy’n gweithio neu astudio gyda mi wedi gwneud, neu’n bwriadu gwneud, cais ar yr un adeg â’r cais hwn am
yr un deunyddiau ar gyfer yr un dibenion (gwaith neu erthygl wedi’i chyhoeddi)
Rwy’n deall os yw’r datganiad yn ffug mewn unrhyw ffordd, bydd y copi y byddaf yn ei dderbyn gennych chi yn gopi anghyfreithlon ac y byddaf yn atebol
am dorri hawlfraint fel pe bawn wedi gwneud y copi fy hun.
Mae angen caniatâd ysgrifenedig i gyhoeddi mewn unrhyw gyfrwng (yn cynnwys electronig)

Prisiau am ffotograffiaeth ddigidol, a gyflenwir naill ai fel copi caled neu mewn ebost

Y ddelwedd gyntaf a gyflenwyd = £10.00, pob delwedd ddilynol = £2.00
Cyfeirnod dogfen
Enghraifft: DXGC 263/2/1

Ls-gyfanswm

Disgrifiad o’r ddogfen/ Rhif tudalen
Llythyrau Rhyfel: tudalen 3

CYFANSWM:

Postio i gyfeiriad yn y DU = £1.20

Postio i gyfeiriad tramor = £3.00

Deddf Diogelu Data (RhCDD ) 2018: bydd y wybodaeth rydych wedi’i darparu i Archifau Morgannwg yn cael ei defnyddio i brosesu’ch cais am
gopïau ac ni fydd yn cael ei throsglwyddo i unrhyw un arall. Bydd y ffurflen hon yn cael ei dinistrio chwe blynedd ar ôl y flwyddyn hon ac
yn cael ei chadw yn ystod y cyfnod hwn at ddibenion archwilio
Ebrill 2022

