Enw: _________________________________________
Rwy’n mynd i warchod ardal o goedwig law Maint Cymru drwy………………………..….
Mae Maint Cymru yn elusen yng Nghymru, sy'n canolbwyntio ar fynd i'r
afael â newid yn yr hinsawdd ac ar warchod coedwigoedd trofannol. Mae
Maint Cymru yn gweithio o amgylch y byd i ddiogelu a phlannu coed a
choedwigoedd. Hyd yma, mae'r elusen wedi gwarchod ardal ddwywaith
Maint Cymru, ac wedi plannu 11 miliwn o goed. Gyda'ch cymorth chi, gall
Maint Cymru adeiladu ar y gwaith gwych hwn i helpu i fynd i'r afael â newid
yn yr hinsawdd, diogelu bywyd gwyllt a galluogi cymunedau lleol i weithio
gyda'u hamgylchedd naturiol.
Gall pobl eich noddi ar-lein hefyd. Ewch i
https://wonderful.org/charity/sizeofwales a chreu digwyddiad codi arian.
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Cyfanswm a Godwyd:
Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif, a byddwn yn defnyddio eich data i brosesu eich rhodd, i hawlio
Cymorth Rhodd (os ydych chi eisiau i ni wneud hynny) ac i gysylltu â chi ar unrhyw faterion gweinyddol a allai
godi. Rydym yn addo peidio byth â gwerthu eich data. Gallwch ddarganfod mwy am eich hawliau, am sut rydym
yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, ac am sut rydym yn cadw eich manylion yn ddiogel drwy ddarllen ein
polisi preifatrwydd yma https://sizeofwales.org.uk/privacy-policy/.
Drwy dicio'r blwch ‘Gift Aid? √’, rwy'n cadarnhau fy mod i’n drethdalwr Incwm neu Enillion Cyfalaf y DU. Rwyf
wedi darllen y datganiad hwn, ac eisiau i'r elusen a enwir uchod i adennill treth ar y rhodd a nodir uchod a
roddir ar y dyddiad a ddangosir. Rwyf yn deall, os byddaf yn talu llai o Dreth Incwm/neu Dreth ar Enillion Cyfalaf
yn y flwyddyn dreth bresennol na swm y Cymorth Rhodd a hawlir ar fy holl roddion, mai fy nghyfrifoldeb i ydy
talu unrhyw wahaniaeth. Rwyf yn deall y bydd yr elusen yn adhawlio 25c o dreth ar bob £1 rwy’n ei rhoi.
*Diogelu Data Cyffredinol **Cymorth Rhodd
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