Y Cyngor Optegol Cyffredinol
Cael copïau o gofnodion optegol perthnasol
Er mwyn ystyried eich cwyn mae’n bosib y bydd nhagen i ni gael copïau o gofnodion
optegol perthnasol. I wneud hyn, mae arnom ni angen caniatâd y claf, eu gwarcheidwad
neu eu cynrychiolydd cyfreithiol. Hefyd mae arnom ni angen i chi ddweud wrthym ni
enw(au)’r practis optegol, practis meddyg teulu neu’r ysbyty sy’n dal y cofnodion sy’n
berthnasol i’r mater rydych chi’n cwyno amdano.
Efallai na fydd arnom ni angen copïau o’r cofnodion hyn, ond os bydd, bydd yn
arbed amser os rhowch eich caniatâd i ni yma. Os chi yw’r claf llofnodwch a
dyddiwch yr adran hon.
Rhoddaf ganiatâd i’r Cyngor Optegol Cyffredinol (y GOC) weld copïau o’m cofnodion
optegol am y cyfnod y cred y GOC sy’n berthnasol i’r g yn hon.
Rhoddaf fy nghaniatâd i’r holl gofnodion claf a ddelir mewn perthynas â mi gael eu darparu
gan y sawl a restrir yn y Rhestr o Ddeiliaid Cofnodion i’r: GOC ac optegydd cofrestredig y
GOC sy’n destun fy mhryderon, cynrychiolwyr cyfreithiol y GOC a’r optegydd cofrestredig ac
unrhyw berson a benodir gan y GOC i asesu perfformiad proffesiynol yr optegydd cofrestredig
hwnnw. Rhoddaf ganiatâd hefyd i’r cofnodion hyn gael eu darparu i’r CHRE, os bydd y corff
hwnnw yn dymuno adolygu penderfyniad y GOC.
Enw’r claf
Llofnod y claf

Dyddiad

Os yw’r claf o dan 16 oed, rhaid i riant neu warcheidwad lenwi’r adran hon.
F’enw i yw
a rhoddaf ganiatâd i’r Cyngor Optegol Cyffredinol (y GOC) weld copïau o gofnodion optegol:
enw’r claf
dyddiad geni’r claf
am y cyfnod y cred y GOC sy’n berthnasol i’r g yn hon.

yn parhau drosodd...

... parhad o’r dudalen flaenorol

Rhoddaf fy nghaniatâd i’r holl gofnodion claf a ddelir mewn perthynas â’r person a enwir
uchod gael eu darparu gan y sawl a restrir yn y Rhestr o Ddeiliaid Cofnodion i’r: GOC ac
optegydd cofrestredig y GOC sy’n destun fy mhryderon, cynrychiolwyr cyfreithiol y GOC a’r
optegydd cofrestredig ac unrhyw berson a benodir gan y GOC i asesu perfformiad
proffesiynol yr optegydd cofrestredig hwnnw. Rhoddaf ganiatâd hefyd i’r cofnodion hyn
gael eu darparu i’r CHRE, os bydd y corff hwnnw yn dymuno adolygu penderfyniad y GOC.
Llofnod

Dyddiad

Pwy ydw i (er enghraifft, claf, perthynas i glaf, perthynas agosaf claf, cyfreithiwr claf ac ati)

Os yw’r claf wedi marw, rhaid i’w berthynas agosaf neu gynrychiolydd cyfreithiol
lenwi’r adran hon.
F’enw i yw
a rhoddaf ganiatâd i’r Cyngor Optegol Cyffredinol (y GOC) weld copïau o gofnodion optegol:
enw’r claf
dyddiad geni’r claf
am y cyfnod y cred y GOC sy’n berthnasol i’r g yn hon.
Rhoddaf fy nghaniatâd i’r holl gofnodion claf a ddelir mewn perthynas â’r person a enwir
uchod gael eu darparu gan y sawl a restrir yn y Rhestr o Ddeiliaid Cofnodion i’r: GOC ac
optegydd cofrestredig y GOC sy’n destun fy mhryderon, cynrychiolwyr cyfreithiol y GOC a’r
optegydd cofrestredig ac unrhyw berson a benodir gan y GOC i asesu perfformiad
proffesiynol yr optegydd cofrestredig hwnnw. Rhoddaf ganiatâd hefyd i’r cofnodion hyn
gael eu darparu i’r CHRE, os bydd y corff hwnnw yn dymuno adolygu penderfyniad y GOC.
Llofnod

Dyddiad

Pwy ydw i (er enghraifft, perthynas agosaf claf, cynrychiolydd cyfreithiol ac ati. Efallai y
bydd angen i chi roi tystiolaeth o hyn, e.e. p er twrnai)

Rhestr o Ddeiliaid Cofnodion
Enw a chyfeiriad pob practis optegol, practis meddyg teulu/ysbyty lle cedwir cofnodion (os
ydych yn gwybod yr wybodaeth hon)
1. Deiliad Cofnodion

Cyfeiriad

2. Deiliad Cofnodion

Cyfeiriad

3. Deiliad Cofnodion

Cyfeiriad

