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AFDELING A 

ALGEMEEN 

1. DEFINISIES 

In hierdie handleiding het enige uitdrukking waaraan ’n betekenis in die BTIW en die 

BPIW gegee is, daardie betekenis, en beteken— 

1.1 “BPIW” die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013;  

1.2 “BTIW” die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000;  

1.3 “Diensverskaffer” enige persoon wat ‘n diens aan die Gemeente lewer en geregtig 

is op vergoeding daarvoor; 

1.4 “Gemeente” die Nederduits Gereformeerde Kerk Gemeente Montana, deel van die 

Ring van Wonderboom en die Noordelike Sinode;  

1.5 “handleiding” hierdie handleiding soos voorberei ter voldoening aan die BTIW en 

die BPIW en ook die aanhangsels daarby; 

1.6 “lidmaat” ‘n persoon wat as lidmaat bevestig is in die Nederduits Gereformeerde 

Kerk en in die Gemeente se lidmate register aangeteken is;  

1.7 “personeel” alle persone wat in diens van die Gemeente is; 

1.8 “voorwaardes vir regmatige verwerking” die voorwaardes vir die regmatige 

verwerking van persoonlike inligting soos volledig  uiteeengesit in Hoofstuk 3 van die 

BPIW; en 

1.9 “Voorsitter van die Gemeenteraad” die persoon van tyd tot tyd verkies is tot 

Voorsitter van die Gemeenteraad. 

 

2. DOELWIT VAN DIE HANDLEIDING 

 Hierdie handleiding is voorberei— 

2.1. vir die doel van die BTIW, om—  

- die Gemeente se beleid oor toegang tot rekords van die Gemeente te 

beskryf,  

- te beskryf hoe ‘n versoeker te werk moet gaan om ’n versoek om toegang tot 

’n rekord van die Gemeente te rig, en 

-  te beskryf hoe’n versoek om toegang tot ‘n rekord hanteer sal word, en 

2.2. vir die doel van die BPIW, om— 

- die katogorieë van datasubjekte vir wie die Gemeente persoonlike inligting 

verwerk, te beskryf,  

- te beskryf watter persooonlike inligting van datasubjekte die Gemeente 

verwerk, en 
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- te beskryf hoe die Gemeente voldoen aan die voorwaardes vir die regmatige 

verwerking van persoonlike inligting. 

 

3. GEMEENTE BESONDERHEDE 

3.1. Die Gemeente se besonderhede is as volg: 

 Fisiese Adres   NG Gemeente Montana 

     Veronicastraat 300 

     MONTANA 0182 

 Posadres   Posbus 13514  

     SINOVILLE  

     0129 

 E-pos Adres   admin@ngmontana.co.za 

 Telefoon No.   012 544 3377  

 

4. INLIGTINGSBEAMPTES 

4.1. Die Voorsitter van die Gemeenteraad is die beheerbeampte van die Gemeente en is 

dus regtens die Gemeente se Inligtingsbeampte. 

4.2. Die Voorsitter van die Gemeenteraad het die verpligtigtinge in terme van die BTIW 

en die BPIW aan Me Wessie de Koker en Ds Johan Scholtz oorgedra wat as Adjunk 

Inligtingsbeamptes dien. 

4.3. Die Inligtingsbeamptes se kontak besonderhede is as volg: 

 Fisiese Adres   NG Gemeente Montana 

     Veronicastraat 300 

     MONTANA 0182 

 Posadres   Posbus 13514 

SINOVILLE 

0129 

 E-pos Adres   admin@ngmontana.co.za 

Telefoon Nommers  012 534 3377, 082 641 5983 

  

mailto:admin@ngmontana.co.za
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5. BESKIKBAARHEID VAN DIE HANDLEIDING. 

5.1. Hierdie handleiding is beskikbaar by die Gemeentekantoor en kan verkry word deur 

die Inligtingsbeamptes te skakel en te reël vir die verkryging van ‘n afskrif daarvan. 

Let daarop dat ‘n fooi vir die verskaffing van ‘n afskrif gehef sal word soos per 

Aanhangsel 4.  Hierdie handleiding is ook elektronies beskikbaar op die Gemeente 

se webtuiste by http://www.ngmontana.co.za. 

 

http://www.ngmontana.co.za/
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AFDELING B 

MET BETREKIKING TOT DIE WET OP BEVORDERING VAN TOEGANG TOT 

INLIGTING 

6. PUBLIKASIE EN BESKIKBAARHEID VAN SEKERE DOKUMENTE IN TERME 

VAN DIE BTIW 

6.1. Die kategorieë van rekords van die Gemeente wat outomaties beskikbaar is sonder 

dat ’n persoon ’n versoek om toegang ingevolge die BTIW hoef te rig, word in 

Aanhangsel 1 beskryf.  Die beskrywing in Aanhangsel 1 sluit inligting in wat op die 

Gemeente se webtuiste beskikbaar is. 

6.2. Die kategorieë van rekords van die Gemeente waartoe slegs op versoek toegang 

verkry kan word, word in Aanhansel 2 beskryf.  ‘n Versoeker om toegang tot hierdie 

rekords moet die prosedure volg wat in paragraaf 7 van hierdie handleiding 

uiteengesit is, om so ‘n versoek tot die Gemeente te rig.   

6.3. ‘n Versoek om toegang tot ‘n rekord van die Gemeente in ‘n kategorie wat in 

Aanhangsel 2 beskryf is sal slegs toegestaan word as die Versoeker tot bevrediging 

van die Inligtingsbeamptes kan aantoon dat hy/sy poog om ‘n reg af te dwing of te 

beskerm, en dat hy/sy toegang tot die gevraagde rekord benodig vir die uitoefening 

of beskerming van daardie reg. 

6.4. ‘n Versoek om toegang tot ‘n rekord van die Gemeente in ‘n kategorie wat in 

Aanhangsel 2 beskryf is sal geweier word as een van die redes vir die weiering van 

toegang tot rekords van die Gemeente wat in paragraaf 8 uiteengesit is, op die 

versoek van toepassing is. 

 

7. PROSEDURE OM TOEGANG TOT ‘n REKORD TE VERSOEK 

7.1. ‘n Versoeker moet ‘n “Aanvraag van Inligting Vorm” soos in Aanhangsel 3, invul om 

toegang tot ‘n rekord van die Gemeente te versoek. ‘n Afskrif van die Aanvraag van 

Inligting Vorm is verkrygbaar is by die Inligtingsbeamptes by die kontak 

besonderhede wat in paragraaf 4 hierbo verskaf is, en is ook beskikbaar op die 

Gemeente se webtuiste. 

7.2. Die Versoeker moet genoeg besonderhede in die Aanvraag van Inligting Vorm 

verskaf om die Inligtingsbeampte in staat te stel om die volgende vas te stel: 

- die identiteit van die Versoeker; 

- ‘n posadres, e-pos adres en faksnommer (indiend beskikbaar) van die 

Versoeker; 

- tot welke rekords van die Gemeente die Versoeker toegang verlang; 

- wat die reg van die Versoeker is wat die Versoeker poog om af te dwing of te 

beskerm, en waarom die Versoeker toegang tot die gevraagde rekord 

benodig vir die uitoefening of beskerming van daardie reg; 

- die toepaslike vorm van toegang wat die Versoeker verlang; 
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- die wyse waarop die Inligtingsbeamptes die Versoeker oor die besluit 

rakende die versoek moet inlig. 

7.3. As die Versoeker die versoek om toegang tot ‘n rekord van die Gemeente namens ‘n 

derde party rig, moet die Versoeker bewys lewer dat die derde party hom/haar 

opdrag gegee het om daardie toegang te versoek. 

7.4. ‘n Versoek om toegang tot ‘n rekord van die Gemeente mag slegs mondelings 

gedoen word as die Versoeker ongelettterd is. 

7.5. Die Inligtingsbepamptes sal ontvangs bevestig van ‘n versoek om toegang tot ‘n 

rekord van die Gemeente binne vyf werksdae nadat dit by wyse van die kontak 

besonderhede wat in paragraaf 4 beskryf is, ingedien is. 

 

8. REDES VIR DIE WEIERING TOT TOEGANG TOT DOKUMENTE IN TERME VAN 

DIE BTIW 

8.1. Die Gemeente is slegs verplig om aan ‘n Versoeker toegang tot ‘n rekord van die 

Gemeente te gee as die Versoeker (of ‘n derde party namens wie ‘n versoek gerig 

word) ‘n reg het wat hy/sy poog om af te dwing of te beskerm, en hy/sy toegang tot 

die gevraagde rekord benodig vir die uitoefening of beskerming van daardie reg.  Die 

Inligtingsbeamptes sal na deeglike oorweging besluit of die versoek redelik is, 

alvorens toegang tot die betrokke rekord van die Gemeente verleen word.  Die 

Inligtingsbeamptes sal ‘n versoek om toegang tot ‘n rekord van die Gemeente weier 

as die bestaan van so ‘n reg nie duidelik blyk uit die inligting wat deur die Versoeker 

verskaf word nie. 

8.2. Die Inligtingsbeamptes mag versoeke om toegang tot rekords van die Gemeente 

weier, nieteenstaande die bestaan van ‘n reg soos in paragraaf 8.1 hierbo beskryf, 

op grond van die gronde wat in Hoofstuk 4 van Deel 3 van die BTIW opgeneem is.  

Hierdie gronde word in meer besonderhede hieronder uiteengesit. 

8.3. Die Gemeente is verplig om die privaatheid van derde partye te beskerm. Die 

Inligtingsbeamptes moet daarom toegang tot ‘n rekord van die Gemeente weier as 

hulle van mening is dat die openbaarmaking van daardie rekord tot gevolg sal hê dat 

persoonlike inligting oor ’n derde party, wat ‘n natuurlike persoon (insluitend ‘n 

afgestorwe persoon) is, in onredelike omstandighede openbaar gemaak sal word. 

8.4. Die Gemeente is verplig om die kommersiële inligting van derde partye te beskerm.  

Die Inligtingsbeamptes moet daarom toegang tot ‘n rekord van die Gemeente weier 

as daardie rekord die volgende bevat: 

- handelsgeheime van ‘n derde party; 

- ander finansiële, kommersiële, wetenskaplike of tegniese inligting (behalwe 

handelsgeheime) van ’n derde party, mits die openbaarmaking daarvan 

waarskynlik skade aan die kommersiële of finansiële belange van daardie 

derde party sal veroorsaak; of 

- inligting wat ’n derde party op ’n vertroulikheidsgrondslag aan die Gemeente 

verskaf het, mits dit redelik is om te verwag dat die openbaarmaking van 
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daardie inligting die derde party in kontraktuele of ander onderhandelinge, of 

in kommersiële mededinging sal benadeel. 

8.5. Die Gemeente is verplig om vertroulike inligting van derde partye te beskerm.  Die 

Inligtingsbeamptes moet daarom toegang tot ‘n rekord van die Gemeente weier as 

die openbaarmaking van daardie rekord tot gevolg sal hê dat die Gemeente moontlik 

‘n verpligting teenoor 'n derde party om daardie party se inligting vertroulik te hou, sal 

verbreek. 

8.6. Die Gemeente is verplig om individue se veiligheid en eiendom te beskerm.  Die 

Inligtingsbeamptes moet daarom toegang tot ‘n rekord van die Gemeente weier as dit 

redelik is om te verwag dat die openbaarmaking van daardie rekord die lewe of 

fisiese veiligheid van ’n individu in gevaar sal stel.  Die Inligtingsbeamptes mag ook 

toegang tot ‘n rekord van die Gemeente weier as dit redelik is om te verwag dat die 

openbaarmaking daarvan die sekuriteit van ‘n persoon se eiendom sal benadeel. 

8.7. Die Gemeente is verplig om geprivilegieerde inligting te beskerm.  Die 

Inligtingsbeamptes moet daarom toegang tot ‘n rekord van die Gemeente weier as 

daardie rekord deur ‘n regsprivilegie beskerm word en gevolglik nie in geregtelike 

verrigtinge voorgelê mag word nie. 

8.8. Die Gemeente mag inligting rakende die Gemeente se kommersiële aktiwiteite 

beskerm.  Die Inligtingsbeamptes mag daarom toegang weier tot ‘n rekord van die 

Gemeente wat finansiële, kommersiële, wetenskaplike of tegniese inligting van die 

Gemeente bevat, as die openbaarmaking van daardie rekord waarskynlik skade aan 

die Gemeente se kommersiële of finansiële belange sal veroorsaak.  Die 

Inligtingsbeamptes mag ook toegang tot ‘n rekord weier as dit redelik is om te verwag 

dat die openbaarmaking van daardie rekord die Gemeente in kontraktuele of ander 

onderhandelinge sal benadeel. 

8.9. Die Gemeente moet navorsingsinligting van derde partye beskerm en mag ook die 

Gemeente se eie navorsingsinligting beskerm.  Die Inligtingsbeamptes moet daarom 

toegang weier tot ‘n rekord van die Gemeente wat inligting bevat oor navorsing wat 

deur of namens ’n derde party gedoen is, as die openbaarmaking van daardie rekord 

waarskynlik daardie derde party of ’n persoon wat namens die derde party die 

navorsing doen of die onderwerp van die navorsing self, sal benadeel.  Die 

Inligtingsbeamptes mag ook toegang weier tot ‘n rekord van die Gemeente wat sulke 

inligting van die Gemeente bevat, as die openbaarmaking van daardie rekord 

waarskynlik die Gemeente of ’n persoon wat namens die Gemeente die navorsing 

doen of die onderwerp van die navorsing self, sal benadeel. 

 

9. KENNISGEWING AAN DERDE PARTYE 

9.1. Waneer die Inligtingsbeamptes ‘n versoek oorweeg om toegang tot ‘n rekord van die 

Gemeente wat inligting bevat oor ‘n derde party wat in paragrawe 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 

en 8.9 hierbo bespreek is, moet die Inligtingsbeamptes alle redelike stappe neem om 

daardie derde party oor die versoek in te lig.  Die Inligtingsbeamptes sal ‘n 
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kennisgewing soos in Aanhangsel 5 gebruik, wat binne 20 dae na die versoek 

ontvang is, aan die derde party gestuur sal word. 

9.2. ’n Derde party wat ingelig word oor ‘n versoek om toegang tot ‘n rekord van die 

Gemeente wat inligting oor hom/haar bevat, moet binne 15 werksdae nadat hy/sy 

aldus ingelig is- 

- skriftelike of mondelinge vertoë tot die Inligtingsbeamptes rig waarom die 

versoek geweier behoort te word, of  

- skriftelike toestemming gee dat toegang tot die betrokke rekord aan die 

Versoeker gegee mag word. 

9.3. As die Inligtingsbeamptes, in oorleg met die Gemeenteraad, besluit om toegang tot ‘n 

rekord van die Gemeente aan ‘n Versoeker te verleen ten spyte van vertoë van ‘n 

derde party tot die teendeel, moet daardie derde party van die besluit in kennis gestel 

word. 

  

10. BESLUIT OOR TOEGANG TOT ‘n REKORD 

10.1. Die Inligtngsbeamptes besluit of toegang tot ‘n rekord van die Gemeente toegestaan 

of geweier word.  Die Inligtingsbeamptes mag advies rakende die besluit oor toegang 

tot ‘n rekord van die Gemeente inwin van enige persoon wat hulle, na hulle mening, 

met die besluit kan bystaan. 

10.2. Die Inligtingsbeamptes oorweeg versoeke om toegang tot rekords van die Gemeente 

slegs op grond van die inligting wat in die Aanvraag van Inligting Vorm (soos wat in 

paragraaf 7 hiebo beskryf is) verskaf word. 

10.3. Die Inligintsbeamptes sal ‘n Versoeker binne 20 werksdae nadat ‘n versoek by wyse 

van die kontak besonderhede wat in paragraaf 4 verskaf is, ingedien is, in kennis stel 

van die besluit. 

10.4. Die Inligtingsbeamptes mag die tydperk vir die oorweging van ‘n versoek om toegang 

tot ‘n rekord van die Gemeente verleng tot 40 werksdae in die volgende 

omstandinghede: 

- as die versoek van toepassing is op ‘n groot aantal rekords, of vereis dat ‘n 

groot aantal rekords deurgesoek moet word om die verlangde inligting te vind; 

- as die Inligtingsbeamtes dit nodig vind om ander persone te raadpleeg oor die 

gewensdheid aldan nie om die versoek toe te staan; of  

- as die Versoeker skriftelik toestem tot die verlenging. 

10.5. ‘n Versoeker sal per skrywe ingelig word as die die tydperk vir die oorweging van 

sy/haar versoek om toegang tot ‘n rekord van die Gemeente verleng moet word. 

10.6. As ‘n Versoeker by ontvangs van ‘n skrywe rakende die verlenging van die tydperk 

vir die oorweging van sy/haar versoek verdere voorstelle wil maak oor enige ander 

metode om toegang tot die betrokke rekord te verkry, dan moet hy/sy aandui watter 



 

9 
 

soort toegang voorgestel word en die besonderhede van die inligting in die betrokke 

rekord waartoe toegang velang word, aandui. 

  

11. REKORDS WAT NIE GEVIND KAN WORD NIE 

11.1. As ‘n Versoeker toegang versoek tot ‘n rekord wat, ten spyte van alle redelike 

stappe, nie opgespoor kan word nie, moet die Inligtingsbeamptes die Versoeker in 

kennis stel dat die rekord moontlik verlore is of nie bestaan nie, na gelang van die 

geval.  Die kennisgewing aan die Versoeker moet ŉ beëdigde verklaring insluit wat 

bevestig dat dit nie moontlik is om toegang tot die betrokke rekord te verleen nie, en 

wat verduidelik welke stappe gedoen is om die daardie rekord op te spoor of om te 

bepaal of die rekord bestaan, na gelang van die geval. 

  

12. HULPMIDDELS BESKIKBAAR VIR ‘n VERSOEKER AS ‘n VERSOEK GEWEIER 

WORD 

12.1. Die Gemeente het nie appèl prosedures nie en die besluit van die Inligtingsbeamptes 

is finaal.  ‘n Versoeker mag gebruik maak van eksterne hulpmiddels as sy/haar 

versoek om toegang tot ‘n rekord van die Gemeente geweier is. 

12.2. In terme van artikel 78(2) van die BTIW mag ‘n Versoeker binne 180 dae na 

kennisgewing van die weiering van die aansoek, hom/haar na die hof wend om 

aansoek om ‘n gepaste bevel te doen. 

  

13. HULPMIDDELS BESKIKBAAR VIR ‘n DERDE PARTY AS TOEGANG TOT ‘n 

REKORD VERLEEN WORD 

13.1. Die Gemeente het nie appèl prosedures nie en die besluit van die Inligtingsbeamptes 

is finaal.  ‘n Derde party mag gebruik maak van eksterne hulpmiddels as ‘n versoek 

om toegang tot ‘n rekord van die Gemeente toegestaan word ten spyte van die derde 

party se vertoë tot die teendeel. 

13.2. In terme van artikel 78(3) van die BTIW mag ‘n derde party binne 180 dae na 

kennisgewing dat toegang tot ‘n rekord van die Gemeente verleen word, hom/haar 

na die hof wend om aansoek om ‘n gepaste bevel te doen. 

  

14. FOOIE 

14.1. In sekere gevalle sal ‘n fooi betaalbaar wees vir die verskaffing van toegang tot ‘n 

rekord van die Gemeente.  Aanhangsel 4 dui die fooie aan. 
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AFDELING C 

MET BETREKIKING TOT DIE WET OP BESKERMING VAN PERSOONLIKE 

INLIGTING 

15. BESKERMING VAN INLIGTING WAT DEUR DIE GEMEENTE VERWERK 

 WORD 

15.1. Hoofstuk 3 van die BPIW maak voorsiening vir die voorwaardes vir die regmatige 

verwerking van persoonlike inligting deur ‘n verantwoordelike party.  Die Gemeente 

bepaal hoe die inligting verwerk word, en daarom is die Gemeente ‘n 

verantwoordelike party vir die doel van die BPIW wat persoonlike inligting verwerk.   

 

16. VERANTWOORDINGSPLIGTIGHEID 

16.1. Die Gemeente mag nie afwyk van die voorwaardes vir die regmatige verwerking van 

persoonlike inligting waarvoor Hoofstuk 3 van die BPIW voorsiening gemaak word 

nie, tensy dit deur uitsluitings in terme van die BPIW toegelaat word.  Die 

voldoeningsraamwerk vir die Gemeente om aan die voorwaardes vir die regmatige 

verwerking van persoonlike inligting is soos in hierdie handleiding beskryf. 

 

17. BEPERKTE VERWERKING 

17.1. Die Gemeente benodig persoonlike inligting van sy lidmate om sy aktiwiteite as 

Gemeente uit te voer.  Die Gemeente verwerk nie persoonlike inigting in 

omstandighede waar dit nie nodig is om hierdie aktiwiteite uit te voer nie. 

17.2. Lidmate verskaf hulle persoonlike inligting vrywillig aan die Gemeente met die 

verstandhouding dat hulle toestem dat die Gemeente die inligting mag verwerk om sy 

aktiwiteite as Gemeente uit te voer.  Ouers of voogde van minderjarige kinders 

verskaf persoonlike inligting van hulle kinders vrywillig en met dieselfde 

verstandhouding. 

17.3. Die Gemeente samel persoonlike inligting in- 

- in die geval van ‘n meerderjarige lidmaat: direk van die betrokke lidmaat af, 

en 

- in die geval van ‘n minderjarige kind, direk van die betrokke kind se ouer of 

voog af. 

 

18. OOGMERKSPESIFIKASIE 

18.1. Die oogmerke waarmee die Gemeente persoonlike inligting verwerk is uiteengesit in 

Deel 1 van Aanhangsel 6.  Persoonlike inligting word slegs verwerk vir die doel om 

een van die oogmerke wat hier beskryf is, te bereik. 
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18.2. Die Gemeente berg nie persoonlike inligting vir langer as wat nodig is om die 

oogmerke wat hier beskryf is, te bereik nie. 

18.3. Die kategorieë van persoonlike inligting wat die Gemeente insamel is uiteengesit in 

Deel 2 van Aanhangsel 6. 

 

19. BEPERKTE VERDERE VERWERKING 

19.1. Personeel, diensverskaffers en ledemate van die Gemeente mag toegang tot 

persoonlike inligting kry vir doeleindes van die verrigting van hulle aktiwiteite in 

ooreenstemming met die oogmerke waarmee dit ingesamel is soos wat in Deel 1 van 

Aanhangsel 6 beskryf is. 

  

20. INLIGTINGSGEHALTE 

20.1. Die Inligtingsbeamptes sien toe dat persoonlike inligting wat die Gemeente insamel 

volledig, akkuraat en nie misleidend is nie.  Die Inligtingsbeamptes kontrolleer met 

gereelde tussenposes en ten minste tweejaarliks dat persoonlike inligting wat die 

Gemeente insamel en wat aan verandering onderhewig is (soos bv. 

adresbesonderhede, kontakbesonderhede en finansiële inligting), op datum is. 

 

21. OPENHEID 

21.1. Die Gemeente maak lidmate bewus van die feit dat die Gemeente hulle persoonlike 

inligting ingesamel en toegang het daartoe, insluitend deur wie die inligting 

ingesamel word, die oogmerk waarvoor die inligting ingesamel word en hoe die 

inligting aangewend word.  Lidmate word onder andere verwys na Aanhangsel 6 tot 

hierdie handleiding. 

21.2. Die Gemeente stel ‘n lidmaat in kennis gestel as daar inbreuk op op sy/haar inligting 

gemaak is. 

 

22. VEILIGHEIDSVOORSORGMAATREëLS 

22.1. Die Gemeente het die veiligheidsvoorsorgmaatreëls wat in Deel 5 van Aanhangsel 6 

uiteengesit is, getref om die integriteit en vertroulikheid van die persoonlike inligting 

wat die Gemeente verwerk, te beskerm. 

22.2. Die veiligheidsvoorsorgmaatreëls wat in Deel 5 van Aanhangsel 6 uiteengesit is, het 

ten doel om alle tegniese en organisatoriese stappe wat redelikerwys geskik is, te 

neem om te voorkom dat verlies van, skade aan, ongemagtigde vernietiging, 

onregmatige toegang tot of verwerking van persoonlike inligting, gebeur. 
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23. DEELNAME DEUR DATASUBJEK 

23.1. Lidmate mag toegang verkry tot persoonlike inligting wat oor hulle gehou word.  Elke 

lidmaat mag vra om toegang te kry tot hy/sy eie persoonlike inligting. 

23.2. ‘n Lidmaat mag versoek dat regstellings gedoen word ten opsigte van weglatings, 

nie-korrekte, onbelangrike, oormatige, verouderde, onvolledige, misleidende of 

onregmatige persoonlike inligting wat op hom/haar betrekking het. 

23.3. ‘n Lidmaat mag beswaar maak teen die Gemeente se verwerking van sy/haar 

persoonlike inligting en versoek dat die inligting van die Gemeente se rekords 

verwyder word. Verwydering van die inligting is onderhewig aan die Gemeente se 

behoefte om die inligting te behou. 

23.4. ‘n Lidmaat mag beswaar maak dat die Gemeente sy/haar persoonlike inligting vir 

bemarkings of ongemagtigde elektroniese kommunikasie gebruik. 

23.5. ‘n Lidmaat mag beswaar maak by die Inligtingsreguleerder dat die Gemeente 

onregmatige aksie geneem het met betrekking tot sy/haar persoonlike inligting, wat in 

stryd is met die bepalings van die BPIW en mag as sodanig regsaksie neem  

rakende die vermoedelike nie voldoening ten opsigte van die beskerming van sy/haar 

persoonlike inligting. 

 

24. PROSEDUREMAATREëLS 

24.1. ‘n Datasubjek mag beswaar aanteken teen die Gemeente se verwerking van sy/haar 

persoonlike inligting.  In so ‘n geval moet die datasubjek gebruik maak van die vorm 

wat in Aanhangsel 7 bevat word. 

24.2. ‘n Datasubjek mag versoek dat sy/haar persoonlike inligting in ‘n rekord van die 

Gemeente reggestel of uit so ‘n rekord weggelaat word.  In so ‘n geval moet die 

datasubjek gebruik maak van die vorm wat in Aanhangsel 8 bevat word. 

Einde 


