
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PAIA-HANDLEIDING VIR DIE SUID-AFRIKAANSE PLAASLIKEREGERINGSVERENINGING 
("SALGA") 

 
(’n Openbare Liggaam) 

 
 
 

HIERDIE HANDLEIDING IS SAAMGESTEL INGEVOLGE ARTIKEL 14 VAN DIE WET OP 
BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING, 2000 (WET 2 VAN 2000) EN OM VEREISTES 

VAN DIE WET 
OP DIE BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING, 2013 (WET 4 VAN 2013) TE 

ONDERSOEK 
  
 

1 INLEIDING ................................................................................................................................ 1 

2 DEFINISIES .............................................................................................................................. 1 

3 OMVANG VAN DIE HANDLEIDING ........................................................................................ 2 

4 BESKRWING VAN SALGA SE FUNKSIES EN STRUKTURE (ARTIKEL 14(1)(a)(i))........... 2 

5 KONTAKBESONDERHEDE (ARTIKEL 14(1)(a(ii)) ................................................................ 4 

6 BESKIKBARE REMEDIES (ARTIKEL 14(1)(a)(iii)) ................................................................ 5 

7 ANDER INLIGTING GEHOU DEUR SALGA, SOOS VOORGESKRYF KAN WORD 

(ARTIKEL 14(1)(a)(iv)) ....................................................................................................................... 5 

8 GIDS OM DIE WET OM TOEGANG TOT INLIGTING TE GEBRUIK (ARTIKEL 14(1)(b)(i)) . 5 

9 INLIGTING GEHOU DEUR SALGA INGEVOLGE PAIA (ARTIKEL 14(1)(b)(ii)) ................... 6 

10 VERSOEKPROSEDURES (ARTIKEL 14(1)(b)(ii)) .................................................................. 7 

11 VRYWILLIGE OPENBAARMAKINGS (ARTIKEL 14(1)(b)(iii)) ............................................... 8 

12 DIENSTE BESKIKBAAR (ARTIKEL 14(1)(b)(iv)) ................................................................... 9 

13 REËLING VIR TOELATING VAN SALGA-LIDBETROKKENHEID IN DIE FORMULERING 

VAN BELEID EN DIE UITOEFENING VAN GESAG (ARTIKEL 14(1)(b)(v)) ...................................10 

14 TOEGANG TOT PERSOONLIKE INLIGTING .......................................................................10 

15 DOEL VAN DIE PROSESSERING (ARTIKEL 14(1)(c)(i)) ....................................................11 

16 KATEGORIEË VAN DATASUBJEKTE EN VAN DIE PERSOONLIKE INLIGTING WAT 

DAAROP BETREKKING HET (ARTIKEL 14(1)(C)(II)) ....................................................................12 

17 ONTVANGERS AAN WIE PERSOONLIKE INLIGTING VERSKAF MAG WORD (ARTIKEL 

14(1)(c)(iii)) .......................................................................................................................................13 

18 BEPLANDE OORGRENSVLOEI (ARTIKEL 14(1)(c)(iv)) .....................................................13 

19 INLIGTINGVEILIGHEIDSMAATREËLS (ARTIKEL 14(1)(c)(v)) ...........................................14 



 
 

2 
 

 

BYLAE 

Aanhangsel 1    VERSOEK OM TOEGANG TOT REKORD BY SALGA 

Aanhangsel 2   GELDE TEN OPSIGTE VAN OPENBARE LIGGAME   

Aanhangsel 3     BESWAAR TOT DIE VERWERKING VAN PERSOONLIKE INLIGTING  

Aanhangsel 4   VERSOEK OM REGSTELLING OF SKRAPPING VAN PERSOONLIKE 

 INLIGTING OF VERNIETIGING OF SKRAPPING VAN REKORD VAN 

 PERSOONLIKE INLIGTING

20 OPDATERING VAN HIERDIE HANDLEIDINGL (ARTIKEL 14(2)) .......................................15 

21 BESKIKBAARHEID VAN DIE HANDLEIDING (ARTIKEL 14(3)) .........................................15 

22 VERSOEK AAN DIE MINISTER VIR DIE SAMESTELLING VAN EEN HANDLEIDING 

(ARTIKEL 14(4)(A)) ..........................................................................................................................15 

23 VRYSTELLING VAN DIE MINISTER VAN ENIGE VOORSIENING VAN ARTIKEL 14 VAN 

DIE WET............................................................................................................................................15 

24 VOORGESTELDE VORMS EN GELDESTRUKTUUR ..........................................................15 

 



 
 

 

 
1 INLEIDING 

1.1 Hierdie handleiding is saamgestel ingevolge artikel 14 van die Wet op Bevordering van 

Toegang tot Inligting, 2000 (Wet 2 van 2000) soos gewysig. 

1.2 Die doel van die handleiding is om potensiële versoekers by te staan met versoek tot 

toegang van inligting (dokumente, rekords en/of persoonlike inligting) van SALGA, soos 

oorweeg ingevolge PAIA. 

1.3 Die handleiding kan van tyd tot tyd gewysig word en sodra enige wysigings aangebring is, 

sal die nuutste weergawe van die handleiding gepubliseer word en ingevolge PAIA versprei 

word. 

1.4 ’n Versoeker word uitgenooi om die inligtingsbeampte te kontak indien hulle enige hulp 

benodig met betrekking tot die gebruik of inhoud van hierdie handleiding. 

1.5 Die definisies in hierdie handleiding is uitsluitlik vir die doel van hierdie handleiding en is 

nie van toepassing op PAIA nie. 

2 DEFINISIES 

Die volgende woorde of uitdrukkings het die volgende betekenisse in hierdie handleiding: 

2.1 "datasubjek" beteken die natuurlike of regspersoon waarop persoonlike inligting 

betrekking het; 

2.2 "werknemer" beteken enige persoon wat werk vir, of dienste lewer aan of namens SALGA, 

en vergoeding ontvang of daarop geregtig is; 

2.3 "inligtingsbeampte" beteken die hoof van die liggaam of enige van die aangewese 

inligtingsbeamptes wat in hierdie handleiding beskryf word; 

2.4 "handleiding" beteken hierdie handleiding, tesame met alle bylae daartoe soos gewysig 

en van tyd tot tyd by die kantore van SALGA beskikbaar gestel word; 

2.5 "PAIA" beteken die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet 2 van 2000), 

tesame met enige regulasies daarvolgens gepubliseer; 

2.6 "persoonlike inligting" het die betekenis wat daaraan toegeskryf word ingevolge POPIA;  

2.7 "POPIA" beteken die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (Wet 4 van 

2013), tesame met enige regulasies daarvolgens gepubliseer; 

2.8 "prosessering" beteken die betekenis wat daaraan toegeskryf word in POPIA; 
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2.9 "versoeker" beteken enige persoon of entiteit (ingesluit enige Datasubjek) wat toegang 

versoek tot 'n rekord wat onder die beheer is van SALGA;  

2.10 "SALGA" beteken die Suid-Afrikaanse Plaaslikeregeringsvereniging; en  

2.11 "derde party" beteken enige persoon anders as die betrokke versoeker en SALGA.   

3 OMVANG VAN DIE HANDLEIDING 

Hierdie handleiding is voorberei ten opsigte van en is van toepassing op die Suid-Afrikaanse 

Plaaslikeregeringsvereniging. 

4 BESKRWING VAN SALGA SE FUNKSIES EN STRUKTURE (ARTIKEL 14(1)(a)(i)) 

4.1 Die mandaat van die Suid-Afrikaanse Plaaslikeregeringsvereniging (SALGA)  

4.1.1 Die Suid-Afrikaanse Plaaslikeregeringsvereniging is 'n outonome vereniging van al 257 

Suid-Afrikaanse plaaslike regerings, bestaande uit 'n nasionale vereniging, met een 

nasionale kantoor en nege provinsiale kantore. Lidmaatskap van die vereniging is 

vrywillig. SALGA doen verantwoording aan hulle lede ingevolge die SALGA-grondwet 

(soos gewysig in 2016) en hulle bestuursraamwerk wat hulle strukture en 

mandaatprosesse reguleer. Die organisasie het 'n nasionale uitvoerende komitee 

bestaande uit verkose raadslede (hoofsaaklik burgemeesters en ampsdraers in 

munisipaliteite) wat verantwoordelik is vir die organisatoriese aangeleenthede tussen 

Nasionale Kongresse en ledevergaderings, wat onderskeidelik die hoogste en tweede 

hoogste besluitnemingsliggame van die vereniging is. Die administrasie daarvan staan 

onder die bestuur van die Hoof Uitvoerende Beampte. 

4.1.2 SALGA is genoteer as ŉ  Skedule 3A- openbare entiteit en is gevolglik aanspreeklik vir 

die inkomste en uitgawes ingevolge die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999 

(Wet 1 van 1999). SALGA word jaarliks voor die Parlement tot verantwoording geroep 

vir hulle prestasie en uitgawes as gevolg van hulle notering ingevolge hierdie Wet. 

4.1.3 Die funksies en doelwitte of SALGA 

4.1.3.1 Binne die raamwerk van hulle mandaat val die inwerking van SALGA in vier breë 

fokusgebiede 

 Strategiese opbou van die profiel en gesag van plaaslike regering plaaslik en 

internasionaal. 

 Ondersteuning van munisipaliteite met beleidsanalise, navorsing en monitering 

en kennisdeling. 
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 Betrokkenheid van belanghebbendes, stemmewerwery en voorspraak, en 

doeltreffende werkgewerverteenwoordiging vir lede. 

 Versterking van hulle eie korporatiewe bestuurstrukture en -programme as 'n 

grondslag vir alle ander aktiwiteite. 

4.1.4 Voorts ondersteun SALGA volhoubare ontwikkeling en ekonomiese groei in die konteks 

van Suid-Afrika se nasionale prioriteite en wêreldwye uitdagings. SALGA se missie gee 

toe dat wêreldwye uitdagings hulle uitdagings geword het, dat verhoudings met 

vennote, kliënte en belanghebbendes 'n integrale deel van die sukses daarvan is en dat 

die lisensiëring van intellektuele eiendom en die stigting van ondernemings die 

belangrikste gebiede vir toekomstige groei is. 

4.1.5 Ingevolge die Wet op Ruimtelike Data-infrastruktuur, 2003 (Wet 54 van 2003), verseker 

SALGA, as 'n databewaarder van die inhoud, kwaliteit, toestand en ander 

inligtingskenmerke van ruimtelike voorwerpe/objekte en hulle attribute (hierna 

"metadata" genoem), dat metadata beskikbaar is vir gebruikers deur die metadata 

beskikbaar te stel aan die DCOGTA vir insluiting in die elektroniesemetadatakatalogus. 

4.2 Die SALGA-struktuur 

4.2.1 ŉ Skematiese voorstelling van die SALGA-struktuur 

Politieke struktuur 

 

4.2.2 Administratiewe struktuur 

Om hulle mandaat te vervul, het SALGA 17 sake-eenhede (ingesluit die provinsiale 

kantore) op nasionale vlak waarbinne hulle funksioneer soos hier onder aangetoon. 
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5 KONTAKBESONDERHEDE (ARTIKEL 14(1)(a(ii)) 

Posadres: Posbus 2094,  

Pretoria  

0001 

Straatadres:  Menlyn Corporate Park, Blok B, 

Corobaylaan 175 

Hoek van Garsfontein en Corobaylaan 

Waterkloof Glen, Uitbreiding 11 

0001 

Telefoon:  (012) 369 8000 

Faksnommer: (012) 369 8001 

Inligtingsbeampte:  Mnr Xolile George 

Hoof Uitvoerende Beampte 

E-pos: xgeorge@salga.org.za 



 
 

5 
 

Adjunkkommissaris 1:  Kutlwano Chaba 

E-pos: kchaba@salga.org.za       

Adjunkkommissaris 2:  Thembeka Mthethwa 

E-pos: tmthethwa@salga.org.za 

 

6 BESKIKBARE REMEDIES (ARTIKEL 14(1)(a)(iii)) 

6.1 SALGA beskik nie oor 'n interne appèlprosedure om appelleer teen besluite van die 

inligtingsbeampte of Adjunk-inligtingsbeampte te bevorder nie. 

6.2 ’n Beswaarde party kan by wyse van 'n aansoek by die Hof aansoek doen om toepaslike 

versagting. By die aanhoor van sodanige aansoek kan die hof 'n regverdige en billike bevel 

toestaan, ingesluit: 

6.2.1 Bevestiging, wysiging of tersydestelling van die besluit waaroor die aansoek betrekking 

het; 

6.2.2 Die inligtingsbeampte te vereis om stappe te neem of om nie stappe te neem wat die 

Hof nodig ag binne die tydperk wat in die bevel genoem word nie; 

6.2.3 Die verleen van 'n interdik, tussentydse of spesifieke versagtig, 'n verklarende bevel of 

vergoeding; of koste. 

7 ANDER INLIGTING GEHOU DEUR SALGA, SOOS VOORGESKRYF KAN WORD 

(ARTIKEL 14(1)(a)(iv)) 

7.1 Geen.  

8 GIDS OM DIE WET OM TOEGANG TOT INLIGTING TE GEBRUIK (ARTIKEL 14(1)(b)(i)) 

8.1 ’n Handleiding vir die gebruik van PAIA moet deur die Inligtingsreguleerder saamgestel 

word, en wanneer dit beskikbaar is, moet dit toeganklik (in verskillende amptelike tale) by 

die Inligtingsreguleerder se webwerf en by ons webwerf, of u kan 'n kopie van die gids 

aanvra by die inligtingsbeampte. Enige navrae moet gerig word aan: 

Die Inligtingsreguleerder van Suid-Afrika  

Adres: JD House, Stiemenstraat 27, Braamfontein, Johannesburg, 2001  

Posadres: Posbus 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017 

E-pos: inforeg@justice.gov.za / complaints.IR@justice.gov.za  

Webwerf: https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html 

Tel: 012 406 4818 

Faks: 086 500 3351 

mailto:inforeg@justice.gov.za
mailto:complaints.IR@justice.gov.za
https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html
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9 INLIGTING GEHOU DEUR SALGA INGEVOLGE PAIA (ARTIKEL 14(1)(b)(ii)) 

9.1 Hierdie artikel van die handleiding sit die kategorieë en beskrywings van die rekords wat 

deur SALGA gehou word uiteen. Die insluiting van enige kategorie van rekords beteken 

nie dat rekords wat binne daardie kategorie val onder PAIA beskikbaar gemaak sal word 

nie. In die besonder kan sekere gronde van weiering soos uiteengesit in PAIA van 

toepassing wees op 'n versoek om sulke rekords. 

9.1.1 Operasionele inligting en ooreenkomste met betrekking tot die volgende kategorieë: – 

 Dokumente rakende die SALGA-beleid, doelwit en bestuur. 

 Voorskrifte, besluite en instruksies van die NUK van SALGA. 

 Gesamentlike ondernemingsooreenkomste met filiale en/of ooreenkomste met 

enige persoon, regering of administrasie. 

 Huurooreenkomste, titelaktes, huisverbande en notariële verbande met betrekking 

tot roerende en vaste eiendom. 

 Memorandums van verstandhouding. 

9.1.2  Finansies en rekeningkundige rekords wat verband hou met die volgende kategorie:– 

 Bankrekeningrekords. 

 Rekeningboeke en finansiële state. 

 Ouditeur se jaarverslag. 

 Geouditeerde finansiële state. 

 Jaarverslag, ingesluit die balansstaat en die Staat van inkomste en uitgawes wat 

deur die Ouditeur-generaal gesertifiseer is. 

 Jaarlikse begroting en jaarlikse prestasieplan soos uiteengesit in die SALGA-

grondwet. 

 BTW-, SIBW- en LBS-rekords. 
 

9.1.3 Menslikehulpbronnerekords wat verband hou met die volgende kategorieë:– 

 Beleide en prosedures 

 Personeellêers 
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 Kontrakte, diensvoorwaardes en ander ooreenkomste 

 Pensioenfondsrekords van die pensioenfonds wat ingestel is kragtens die Wet op 

die Pensioenfonds van Geassosieerde Instellings, 1963 (Wet 41 van 1963) 

 Medieseskemarekords. 

9.1.4  Inligting oor intellektuele eiendom met betrekking tot die volgende kategorieë: – 

 Regte op ontdekkings en uitvindings en verbeterings ten opsigte van prosesse, 

apparate en masjiene wat deur werknemers van die SALGA gemaak word tydens 

hul diens as werknemers van SALGA.  

 Regte in 'n ontdekking, uitvindsel of verbetering wat deur die SALGA gemaak is in 

die loop van 'n ondersoek vir of namens 'n ander persoon, regering of 

administrasie. 

 Patente en patentaansoeke. 

 Lisensie-ooreenkomste. 

10 VERSOEKPROSEDURES (ARTIKEL 14(1)(b)(ii)) 

10.1  Rekords, hetsy spesifiek in hierdie handleiding aangeteken of nie, sal slegs beskikbaar 

gestel word onderhewig aan die bepalings van PAIA. 

10.2 ŉ Versoeker moet die voorgeskrewe vorm gebruik om 'n versoek tot toegang tot 'n rekord 

in te dien. Dit moet aan SALGA se inligtingsbeampte by hulle adres of faksnommer of 

elektroniese posadres gestuur word. Die voorgeskrewe vorm is hierby aangeheg as 

Aanhangsel 1.  

10.3 Openbaarmaking van rekords 

10.3.1 ’n Versoeker moet toegang verkry tot 'n rekord van 'n openbare liggaam as die 

versoeker aan die volgende voldoen:– 

10.3.1.1 Die versoeker voldoen aan al die prosedurele vereistes in PAIA met betrekking tot 

die versoek om toegang tot daardie rekord; en 

10.3.1.2 Toegang tot die rekord word nie geweier op enige grond van weiering waarvoor in 

PAIA voorsiening gemaak word nie. 

10.4 Aard van de versoek 
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10.4.1 Die versoeker moet aandui of die versoek is om 'n kopie van die oorkonde te bekom en 

of inspeksie van die oorkonde by die kantore van die openbare liggaam aangevra word. 

As alternatief, indien die rekord nie 'n dokument is nie, kan dit in die aangevraagde vorm 

besigtig word – s 29(2). 

10.4.2 Toegang moet verleen word op die spesifieke vorm en op die wyse wat aangevra word, 

tensy sodanige wyse onredelik sal inmeng met die bestuur van die betrokke openbare 

liggaam of die rekord van die staat skend, inbreuk maak op die outeursreg wat deur die 

staat besit word. As daar om praktiese redes nie toegang tot die vereiste vorm gegee 

kan word nie, maar op 'n alternatiewe manier, moet die gelde bereken word ingevolge 

die wyse van openbaarmaking wat die eerste keer deur die versoeker gedoen is – artikel 

29(3)en(4). 

10.4.3 Indien die versoeker, benewens 'n skriftelike antwoord op die versoek vir die rekord, op 

enige ander wyse oor die besluit in kennis gestel moet word, bv. telefonies, moet dit 

aangedui word – s 18(2)(e). 

10.4.4 Indien 'n versoeker die inligting namens iemand anders versoek, moet die hoedanigheid 

waarin die versoek gerig word, aangedui word – a18(2)(f). 

10.4.5 Indien die versoeker nie kan lees of skryf nie, of gestremd is, kan die versoek 

mondelings gerig word. In so 'n geval moet die inligtingsbeampte die vorm namens die 

versoeker voltooi en 'n kopie aan die versoeker verskaf (s 18 (3). 

10.5 Betaalbare gelde (artikel 22) 

10.5.1 Daar is gelde wat ingevolge PAIA betaal moet word, naamlik die versoekersgelde en 

die toegangsgelde. Hierby aangeheg as Aanhangsel 2 is 'n skedule waarin die 

betaalbare gelde uiteengesit word.   

10.5.2 Die inligtingsbeampte moet die versoeker (behalwe 'n persoonlike versoeker) daarvan  

in kennis stel dat die versoeker die voorgeskrewe gelde (indien enige) moet betaal 

voordat die versoek verder verwerk word. 

10.6 Die inligtingsbeampte moet so spoedig moontlik, maar binne 30 (dertig) dae nadat die 

versoek ontvang is, ingevolge PAIA besluit of die versoek toegestaan word en die 

versoeker in kennis stel op die wyse waarop die versoeker versoek het. 

11 VRYWILLIGE OPENBAARMAKINGS (ARTIKEL 14(1)(b)(iii)) 

Alle inligting beskikbaar op die webwerf www.salga.org.za word vrywillig bekend gemaak, 

ingesluit die huidige jaarverslag (finansiële jaarstate, Verslag van die Ouditeur-generaal, 

Verslag van Korporatiewe Bestuur en die Uitvoerende Verslag). 
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12 DIENSTE BESKIKBAAR (ARTIKEL 14(1)(b)(iv)) 

12.1 SALGA word bestuur deur hulle grondwet soos aangeneem in Mei 2000. Die doelwitte en 

beginsels is in die konteks van die Grondwet van die Republiek (Wet 108 van 1996), en 

die Witskrif oor Plaaslike Regerings en binne die parameters van die Wet op 

Georganiseerde Plaaslike Regering, 1997 (Wet 52 van 1997). 

12.2 SALGA is verplig om die plaaslike owerheidsektor te omskep in 'n sektor wat die nodige 

kapasiteit het om 'n betekenisvolle bydrae te lewer tot die verligting van armoede, 

ekonomiese ontwikkeling en alle sosio-ekonomiese geleenthede wat die regering hulle ten 

doel gestel het om vir hulle mense te voorsien. 

12.3 SALGA stel ten doel om, onder andere, die belange van plaaslike regerings te 

verteenwoordig, te bevorder en te beskerm en om die profiel van plaaslike regering te 

verhoog. 

12.4 Opsomming van dienste gelewer deur SALGA: 
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13 REËLING VIR TOELATING VAN SALGA-LIDBETROKKENHEID IN DIE FORMULERING 

VAN BELEID EN DIE UITOEFENING VAN GESAG (ARTIKEL 14(1)(b)(v)) 

Die Nasionale Uitvoerende Komitee (NUK) oefen gesag uit van SALGA tussen die 

Nasionale Kongresse en die nasionale ledevergaderings. Die NUK bestaan uit die 

president, drie adjunkpresidente en ses addisionele lede wat afsonderlik verkies word deur 

die Nasionale Kongresse en provinsiale voorsitters wat ex-officio-lede van die NUK is. 

13.1 Die NUK vergader kwartaalliks, ad hoc en/of wanneer die behoefte ontstaan om SALGA in 

staat te stel om met munisipaliteite in provinsies in gesprek te tree. Die NUK ontwikkel en 

hersien organisasies se strategiese prioriteite en aktiwiteite wat ook SALGA se 

administratiewe beleid aanvaar. 

13.2 SALGA word beheer deur primêre wetgewing, wat, na gelang van die aard en 

ingewikkeldheid daarvan, voorafgegaan kan word deur 'n besprekingsdokument waarin 'n 

voorgestelde benadering uiteengesit word waarin lede versoek word om deur verskillende 

strukture kommentaar te lewer. Hierdie stap kan gevolg word of vervang word met die 

bekendmaking van konsepwetgewing vir ledekommentaar. 

14 TOEGANG TOT PERSOONLIKE INLIGTING  

14.1 POPIA maak voorsiening dat 'n datasubjek, op bewys van identiteit, die verantwoordelike 

party kan versoek om kosteloos al die inligting wat dit bevat oor die betrokkene te bevestig, 

en toegang tot sodanige inligting kan versoek, ingesluit inligting oor die identiteit van derde 

partye wat sulke inligting het of gehad het.  

14.2 POPIA maak ook voorsiening daarvoor dat waar die datasubjek gelde moet betaal vir 

dienste wat aan hulle gelewer word, die verantwoordelike party 'n skriftelike skatting van 

die betaalbare bedrag aan die datasubjek moet verskaf voordat hulle die diens lewer, en 

kan vereis dat die versoeker 'n deposito betaal vir die hele of 'n gedeelte daarvan.   

14.3 Gronde vir weiering van die versoek van die betrokkene word in PAIA uiteengesit. 

14.4 POPIA bepaal dat 'n datasubjek te enige tyd beswaar kan maak teen die verwerking van 

persoonlike inligting deur SALGA, op redelike gronde wat verband hou met hulle spesifieke 

situasie, tensy wetgewing voorsiening maak vir sodanige verwerking. Die datasubjek moet 

die voorgeskrewe vorm hierby aangeheg as Aanhangsel 3 invul en aan die 

inligtingsbeampte stuur by die pos- of fisiese adres, faksnommer of elektroniese posadres 

hierbo uiteengesit.  

14.5 ’n Datasubjek kan SALGA ook versoek om persoonlike inligting oor die datasubjek in hulle 

besit of onder hulle beheer reg te stel of te skrap wat onakkuraat, irrelevant, buitensporig, 
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verouderd, onvolledig, misleidend of onwettig verkry is; of 'n rekord van persoonlike inligting 

oor die datasubjek vernietig of skrap wat SALGA nie meer gemagtig is om rekords te behou 

in ingevolge POPIA se bewaring en beperking van rekordbepalings nie. 

14.6 ’n Datasubjek wat 'n regstelling of skrapping van Persoonlike Inligting wil aanvra of 'n rekord 

van Persoonlike Inligting wil vernietig of skrap, moet 'n versoek indien by die 

inligtingsbeampte by die posadres, faksnommer of elektroniese posadres hierbo 

uiteengesit op die vorm hierby aangeheg as Aanhangsel 4. 

15 DOEL VAN DIE PROSESSERING (ARTIKEL 14(1)(c)(i)) 

15.1 Ingevolge POPIA moet data vir 'n bepaalde doel verwerk word. 

15.2 SALGA sal persoonlike inligting slegs verwerk op maniere vir, of wat versoenbaar is met, 

die doeleindes waarvoor die data versamel is of wat daarna deur die betrokke datasubjek 

gemagtig word. 

15.3 SALGA sal persoonlike inligting slegs bewaar vir so lank as wat nodig is om SALGA se 

wettige besigheidsdoeleindes te bereik, of vir so lank as wat die toepaslike wetgewing dit 

toelaat of vereis. 

15.4 SALGA gebruik die persoonlike inligting wat hulle versamel vir [die] volgende onbeperkte 

doeleindes, soos volledig uiteengesit in die SALGA-privaatheidsbeleid op 

http://www.salga.org.za/PAIA%20Manual/Privacy%20Policy%20-%20Final%20-

%2022%20June%202021.pdf : 

15.4.1 Vir organisatoriese sosialisering van hulle lede en diensteverskaffers; 

15.4.2 Vir die implementering van kontraktuele ooreenkomste; 

15.4.3 Vir die uitvoering van betalingsverwerkingsfunksies; 

15.4.4 Vir werksverwante doeleindes soos werwing van personeel, administrasie van 

betaalstate, agtergrondkontrolering, ens.; 

15.4.5 Vir interne ouditdoeleindes (dit wil sê om te verseker dat die toepaslike interne 

beheermaatreëls ingestel is om die relevante risiko's te versag en om ondersoeke uit te 

voer waar dit nodig is); 

15.4.6 Vir nakoming van belastingwette; 

15.4.7 Vir eksterne ouditdoeleindes waartydens SALGA met eksterne diensteverskaffers in 

gesprek tree en sodoende persoonlike inligting van die datasubjek met derde partye 

deel; 

http://www.salga.org.za/PAIA%20Manual/Privacy%20Policy%20-%20Final%20-%2022%20June%202021.pdf
http://www.salga.org.za/PAIA%20Manual/Privacy%20Policy%20-%20Final%20-%2022%20June%202021.pdf
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15.4.8 Vir boekhouding van rekords; Vir rekeninge hou van rekords; 

15.4.9 Vir enige ander doeleindes waartoe die datasubjek van tyd tot tyd mag toestem; en 

15.4.10 Vir sodanige ander doeleindes ingevolge toepaslike wetgewing gemagtig. 

15.5 SALGA sal nie die persoonlike inligting wat hulle versamel, gebruik vir enige ander 

doeleindes as die doeleindes wat hierin gespesifiseer word nie. 

16 KATEGORIEË VAN DATASUBJEKTE EN VAN DIE PERSOONLIKE INLIGTING WAT 

DAAROP BETREKKING HET (ARTIKEL 14(1)(C)(II)) 

16.1 SALGA versamel persoonlike inligting direk van die datasubjek en/of van werknemers, 

lede, derde partye, diensverskaffers, en waar SALGA persoonlike inligting van derde 

partye verkry, sal SALGA toesien dat hulle die toestemming van die datasubjek verkry om 

dit te doen of sal die persoonlike inligting slegs verwerk sonder die toestemming van 

datasubjek waar SALGA dit mag doen ingevolge die toepaslike wette. Hierdie lys van 

kategorieë is nie volledig nie.  

16.2 Voorbeelde van derde partye van wie persoonlike inligting versamel word, sluit in enige 

derde party met wie SALGA sake doen; regulerende liggame; verifikasie-agentskappe; 

ander maatskappye wat dienste aan SALGA lewer en waar SALGA gebruik maak van 

openbaar beskikbare inligtingsbronne. 

16.3 Die persoonlike inligting wat hiermee verband hou, is soos volg –  

Datasubjek Inligting wat geprosesseer moet word 

Lede/ 
Regspersone/Entiteite 

Naam van kontakpersone, naam van regspersoon, fisiese en 
posadres en kontakbesonderhede, registrasienommer, 
stigtingsdokumente, belastingverwante inligting, gemagtigde 
ondertekenaars 

Werknemers Geslag, huwelikstatus, etnisiteit, ouderdom, taal, 
onderwysinligting, finansiële inligting, werkgeskiedenis, ID-
nommer, fisiese en posadres, kontakbesonderhede, kriminele 
gedrag 

Diensteverskaffers Name van kontakpersone; naam van regspersoon, fisiese en 
posadres en kontakbesonderhede, registrasienommer, 
stigtingsdokumente, belastingverwante inligting, gemagtigde 
ondertekenaars, begunstigdes, uiteindelike begunstigde 
eienaars 

Ander derde partye Name van kontakpersone; naam van regspersoon, fisiese en 
posadres en kontakbesonderhede, registrasienommer, 
stigtingsdokumente, belastingverwante inligting, gemagtigde 
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ondertekenaars, begunstigdes, uiteindelike begunstigde 
eienaars 

 

17 ONTVANGERS AAN WIE PERSOONLIKE INLIGTING VERSKAF MAG WORD (ARTIKEL 

14(1)(c)(iii)) 

17.1 Na gelang van die aard van die data, kan SALGA inligting of rekords aan die volgende 

kategorieë ontvangers verskaf:  

17.1.1 Statutêre toesighoudende liggame, reguleerders of geregtelike kommissies van 

ondersoek wat 'n versoek om data rig; 

17.1.2 Enige hof, administratiewe of geregtelike forum, arbitrasie, statutêre kommissie of 

ombudsman wat 'n versoek rig vir onttrekking van data ingevolge die toepaslike reëls 

(d.w.s. 

17.1.3 die Mededingingskommissie ingevolge die Wet op Mededinging, 1998 (Wet 89 van 

1998);  

17.1.4 Suid-Afrikaanse Inkomstedienste, of ŉ ander soortgelyke owerheid;  

17.1.5 Enigiemand wat 'n suksesvolle aansoek doen om toegang ingevolge PAIA;  

17.1.6 Onderhewig aan die bepalings van POPIA en die Nasionale Kredietwet, 2005 (Wet 34 

van 2005), mag SALGA inligting oor 'n kliënt se kredietwaardigheid deel met enige 

kredietburo of kredietverskaffersbedryfsvereniging van ŉ ander vereniging vir 'n bedryf 

waarin SALGA betrokke is; en  

17.1.7 Enige persoon wat in die gewone gang van sake met SALGA sake doen. 

17.2 SALGA sal POPIA nakom voordat hulle persoonlike inligting oordra na 'n derde party wat 

nie 'n kontrakteur van SALGA is nie. Voordat persoonlike inligting aan 'n derdeparty-

kontrakteur, soos 'n gemagtigde diensverskaffer, oorgedra word, sal SALGA die 

versekering van die derdeparty verkry dat hulle persoonlike inligting sal verwerk op 'n 

manier wat ooreenstem met POPIA. Waar SALGA verneem dat 'n kontrakteur van 

derdepartye persoonlike inligting gebruik of openbaar op 'n manier wat strydig is met 

POPIA, sal SALGA redelike stappe doen om sodanige gebruik of openbaarmaking te 

voorkom. 

18 BEPLANDE OORGRENSVLOEI (ARTIKEL 14(1)(c)(iv)) 

SALGA hou by die uitvoering van enige oorgrensoordragte die bepalings van POPIA. 
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19 INLIGTINGVEILIGHEIDSMAATREËLS (ARTIKEL 14(1)(c)(v)) 

19.1 Die veiligheid en vertroulikheid van persoonlike inligting is vir SALGA belangrik. SALGA 

het redelike tegniese, administratiewe en fisiese veiligheidsmaatreëls geïmplementeer om 

persoonlike inligting te beskerm teen ongemagtigde toegang of openbaarmaking en 

onvanpaste gebruik. 

19.2 SALGA is daartoe verbind om te verseker dat die veiligheidsmaatreëls wat die persoonlike 

inligting van datasubjek beskerm, voortdurend hersien en waar nodig opgedateer word. 

19.3 In die prosessering van enige persoonlike inligting sal SALGA voldoen aan die volgende 

minimum tegniese en organisatoriese sekuriteitsvereistes:– 

19.3.1 Fisiese toegang – Toegang tot persoonlike inligting is in SALGA se kantore beperk en 

slegs tot die werknemers wat die persoonlike inligting benodig om 'n spesifieke diens/ 

taak te verrig. 

19.3.2 Unieke gebruikersidentifikasie – Werknemers het elkeen 'n uniekegebruikers-

identiteitsdokument wat toegeken word, onderworpe aan streng 

vertroulikheidsverbintenisse in terme van SALGA se wagwoord en 

vertroulikheidsbeleid. 

19.3.3 Wagwoorde – SALGA sal verseker dat daar wagwoorde benodig word vir toegang tot 

persoonlike inligting in ooreenstemming met hulle wagwoordbeleid. 

19.3.4 Fisiese toegang en voorregte – SALGA verseker dat toegang tot persoonlike inligting 

beperk word tot werknemers op 'n "nodig-om-te-weet"-grondslag, en dat SALGA se 

werknemers hul unieke gebruikers-ID en toepaslike wagwoorde slegs mag gebruik om 

toegang daartoe te verkry. 

19.3.5 Reserwekopie – SALGA verseker dat daar gereeld reserwekopieë gemaak word van 

alle persoonlike inligting gebaseer op operasionele of wetlike vereistes, en dat daar 

reserwetoetsing gereeld gedoen word om te verseker dat persoonlike inligting herwin 

kan word indien sulke persoonlike inligting verlore gegaan het, beskadig of vernietig is.   

19.3.6 Skadelike sagteware/programmatuur – SALGA verseker dat hulle omgewing 

omvattende sagteware vir die beskerming van indringerprogramme gebruik, wat 

spesifiek ontwerp is om SALGA te beskerm teen die mees onlangse Skadelike 

sagteware/programmatuur/indringerprogramme. 

19.3.7 Skadelike sagteware/programmatuur beskerming – SALGA verseker dat hulle 

omgewing omvattende sagteware vir die beskerming van indringerprogramme gebruik 
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wat spesifiek ontwerp is om SALGA te beskerm teen die mees onlangse skadelike 

sagteware/programmatuur/indringerprogramme. 

19.3.8 Kwesbaarheidskandering – SALGA voer gereeld kwesbaarheidskanderings uit om te 

bepaal of persoonlike inligting voldoende beskerm word teen eksterne bedreigings. 

20 OPDATERING VAN HIERDIE HANDLEIDINGL (ARTIKEL 14(2)) 

Hierdie handleiding sal opgedateer word wanneer ook al wysigings aan die huidige inligting 

gereflekteer moet word en/of jaarliks. 

21 BESKIKBAARHEID VAN DIE HANDLEIDING (ARTIKEL 14(3)) 

21.1 Hierdie handleiding is beskikbaar op die SALGA-webwerf, by die hoofkantoor van SALGA 

vir openbare inspeksie gedurende normale besigheidsure, aan enige persoon op versoek 

en teen betaling van 'n redelike bedrag en op versoek aan die Inligtingsreguleerder. 

21.2 Afskrifte kan ook by die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie en die Staatskoerant 

aangevra word. 

22 VERSOEK AAN DIE MINISTER VIR DIE SAMESTELLING VAN EEN HANDLEIDING 

(ARTIKEL 14(4)(A)) 

Hierdie handleiding is slegs namens SALGA opgestel en geen versoeke om gekombineerde 

handleidings met ander grondwetlike of openbare liggame is aan die Minister voorgelê nie. 

23 VRYSTELLING VAN DIE MINISTER VAN ENIGE VOORSIENING VAN ARTIKEL 14 VAN 

DIE WET 

SALGA is nie vrygestel van enige bepaling van hierdie artikel nie. 

24 VOORGESTELDE VORMS EN GELDESTRUKTUUR 

24.1 Die vorms en geldestruktuur voorgeskryf ingevolge PAIA en die vorms voorgeskryf 

ingevolge POPIA is beskikbaar in die Aanhangsel tot hierdie handleiding. 

 

 

 

 

 



 
 

 

AANHANGSEL 1  

  

VORM A  

  

VERSOEK OM TOEGANG TOT SALGA-REKORDS 

(Artikel 18(1) van die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting (PAIA), 2000 

(Wet 2 van 2000))  

[Regulasie 6]  

  

A. Besonderhede van openbare liggaam  

______________________________________________________________________ 

 

Die Inligtingsbeampte/Adjunkinligtingsbeampte:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

B. Besonderhede van die persoon wat toegang tot die rekord versoek  

(a) Die besonderhede van die persoon wat toegang tot die rekord versoek, moet 

hier onder verstrek word.  

(b) Gee ’n adres en/of faksnommer in die Republiek waarheen die inligting 

gestuur moet word of aan wie dit besorg moet word.  

(c) Bewys van die hoedanigheid waarin die versoek gerig word, indien van 

toepassing, moet aangeheg word. 

  

Volle name en van:  _________________________________________________ 

 

  

Identiteitsnommer: _________________________________________________________ 

 

Posadres:   _________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________ Faksnommer:_________________________ 

 

  

Telefoonnommer:____________________ E-pos:_____________________________ 
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Hoedanigheid waarin die versoek gerig word, indien namens 'n ander persoon 

  

_______________________________________________________________________________ 

  

C. Besonderhede van die persoon namens wie ŉ versoek gerig word 

Hierdie afdeling moet slegs voltooi word as 'n versoek om inligting namens 'n ander 

persoon gerig word. 

  

Volle name en van:  _________________________________________________ 

 

Identiteitsnommer: _________________________________________________________ 

  

D. Besonderhede van rekord 

(a) Verskaf volledige besonderhede van die rekord waartoe toegang versoek 

word, met inbegrip van die verwysingsnommer as dit aan u bekend is sodat 

die rekord opgespoor kan word. 

(b)   Indien die beskikbare ruimte onvoldoende is, gaan asseblief voort op 'n 

aparte bladsy en heg dit by hierdie vorm aan. Die versoeker moet al die 

addisionele bladsye onderteken. 

  

1. Beskrywing van die rekord of relevante gedeelte van die rekord:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________   

2.  Verwysingsnommer, indien beskikbaar: ________________________________________ 

  

3. Enige verdere besonderhede van die rekord: 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

E.  Gelde  

(a) ’n Versoek om toegang tot 'n ander rekord as 'n rekord wat persoonlike 

inligting oor uself bevat, sal eers verwerk word nadat versoekgelde betaal 

is. 

(b) U sal in kennis gestel word van die bedrag wat u moet betaal as  

versoekgelde. 

(c) Die toegangsfooi betaalbaar vir toegang tot 'n rekord hang af van die vorm 

waarin toegang benodig word en die redelike tyd wat nodig is om 'n rekord 

te soek en op te stel. 

(d) As u in aanmerking kom vir die vrystelling van die betaling van enige gelde, 

gee die rede vir vrystelling 

  

Rede vir die vrystelling van die betaling van gelde:   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

  

   

F. Vorm vir toegang tot rekord  

Indien u as gevolg van gestremdheid nie die rekord kan lees, ondersoek of daarna luister in die 

vorm van toegang soos uiteengesit in 1 tot 4 hier onder nie, vermeld u ongeskiktheid en dui aan 

in watter vorm die rekord verlang word. 

Ongeskiktheid   Vorm waarin rekord verlang word    
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(a) Merk die toepaslike boksie met ’n X.  

(b)   

(c) NOTAS:  

(d) Voldoening aan u versoek om toegang in die gespesifiseerde vorm kan afhang 

van die vorm waarin die rekord beskikbaar is. 

(e) Toegang in die aangevraagde vorm kan in sekere omstandighede geweier word. 

In so 'n geval sal u in kennis gestel word of toegang in 'n ander vorm verleen sal 

word. 

(f) Die gelde betaalbaar vir toegang tot die rekord, indien enige, word gedeeltelik 

bepaal deur die vorm waarin toegang versoek word. 

1. Indien die rekord in geskrewe of gedrukte vorm is:  

  Kopie van rekord*    Inspeksie van rekord  

2.  Indien die rekord uit visuele afbeeldings bestaan (dit sluit foto's, skyfies, video-

opnames, beelde van rekenaars, sketse, ens. in):  

  Bekyk die afbeeldings    Kopieer die afbeeldings*    
Transkripsie van die 

afbeeldings*  

3.  As die opname bestaan uit woorde of inligting wat in klank weergegee kan word: 

  Luister na die 

klankbaan 

(klankkasset) 

  Transkripsie van klankbaan*  

(geskrewe of gedrukte dokument)  

4.  Indien rekord op rekenaar of in 'n elektroniese of masjienleesbare vorm gehou word:  

  Gedrukte kopie van 

rekord*  

  Gedrukte kopie van 

inligting afgelei uit die 

rekord*  

  Kopie in 

rekenaarleesbare vorm* 

(slapskyf of 

kompakskyf)  
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*As u 'n kopie of transkripsie van 'n rekord (hierbo) versoek, wil u hê 

dat die eksemplaar of transkripsie aan u gepos moet word? Posgeld 

is betaalbaar. 

JA  

  

NEE  

  

  

Let daarop dat indien die rekord nie beskikbaar is in die taal wat u verkies nie, toegang verleen 

kan word in die taal waarin die rekord beskikbaar is. 

In watter taal verkies u die rekord?   

  

G. Kennisgewing van besluit oor versoek tot toegang  

U sal skriftelik in kennis gestel word of u versoek goedgekeur/geweier is. Indien u op 'n 

ander wyse daarvan in kennis gestel wil word, spesifiseer die wyse en verskaf die nodige 

besonderhede om aan u versoek te voldoen. 

  

Hoe sou u verkies om ingelig te word oor die besluit rakende u versoek om toegang tot die 

rekord? 

  

______________________________________________________________________________ 

  

 

Onderteken te                                          hierdie          dag van                                         20____  

  

  

__________________________________ 

HANDTEKENING VAN DIE VERSOEKER  

PERSOON NAMENS WIE DIE VERSOEK 

GEDOEN WORD  
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VIR SALGA-GEBRUIK  

Verwysingsnommer:  ________________________________________________________   

Versoek ontvang deur  _______________________________________________________   

(Verstrek rang, naam en van inligtingsbeampte/adjunk inligtingsbeampte) op 

_________________________________ (datum) te __________________________  (plek).  

Versoekgelde (indien enige): R ...........................................   

Depositogelde (indien enige): R ...........................................  

 Toegangsgelde:  R ...........................................   

___________________________________  

  HANDTEKENING VAN INLIGTINGSBEAMPTE/  

  ADJUNKINLIGTINGSBEAMPTE   
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AANHANGSEL 2  

   

GELDE TEN OPSIGTE VAN OPENBARE LIGGAME INGEVOLGE 

REGERINGSKENNISGEWING NO.R.187 IN REGERINGSKOERANT 23119 VAN 15 

FEBRUARIE 2002 

  

Item  Beskrywing Bedrag (R)  

1  Die gelde vir ’n kopie van die handleiding vir elke fotokopie of 
’n A4-grootebladsy of gedeelte daarvan 

R0,60 

2  Die gelde vir reproduksie soos verwys na in Regulasie 7(1) is 
soos volg:  

 

(a)  Vir elke fotokopie van ’n A4-grootebladsy of gedeelte daarvan  R0,60 

(b)  Vir elke gedrukte kopie van ’n A4-grootebladsy of gedeelte 
daarvan gestoor op ŉ rekenaar of in elektroniese of 
masjienleesbare vorm         

R0,40 

(c)  Vir ’n kopie in ŉ rekenaarleesbare wyse op:–   

(i) disket/starskyf 

(ii) laserskyf                                   

 

R5,00 

R40,00 

(d)  (i) Vir ’n transkripsie van visuele afbeeldings, vir ŉ A4-
grootebladsy of gedeelte daarvan            

(ii) Vir ’n kopie van visuele afbeeldings                      

R22,00 

 

R60,00 

(e)  (i) Vir ’n transkripsie van ’n oudiorekord, vir ’nA4-
grootebladsy of gedeelte daarvan     

(ii) Vir ’n kopie van ’n oudiorekord                   

R12,00 

 

R17,00 

3    Die versoekersgelde betaalbaar deur elke versoeker, anders 
as die persoonlike versoeker, verwys na in Regulasie 7(2).  

R35,00 

4  Die toegangsgelde betaalbaar deur ’n versoeker verwys na in 
Regulasie 7(3) is soos volg:  

R0,60 
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(1)(a)  Vir elke fotokopie van ’n A4-grootebladsy of gedeelte daarvan   R0,40 

(1)(b)  Vir elke gedrukte kopie van ’n A4-grootebladsy of gedeelte 
daarvan gestoor op ŉ rekenaar of in elektroniese 
masjienleesbare vorm 

 

(1)(c)  Vir ’n kopie in ŉ rekenaarleesbare wyse op –  

(i) disket/starskyf 

(ii) laserskyf                              

 

R5,00 

R40,00 

(1)(d)  (i) Vir ’n transkripsie van visuele afbeeldings, vir ’nA4-
grootebladsy of gedeelte daarvan            

(ii) Vir ’n kopie van visuele afbeeldings                      

R22,00 

 

R60,00 

(1)(e)  (i) Vir ’n transkripsie van ’n oudiorekord, vir ’nA4-
grootebladsy of gedeelte daarvan     

(ii) Vir ’n kopie van ’n oudiorekord                   

R12,00 

 

R17,00 

(1)(f)  Om die rekord vir openbaarmaking te soek en voor te berei, 
vir elke uur of 'n gedeelte van 'n uur, uitgesonderd die eerste 
uur, wat redelikerwys benodig word vir so 'n soektog en 
voorbereiding. 

R15,00 

(2) (a), 
(b)  

Vir die doel van artikel 22(2) van PAIAgeld die volgende: 

(a) Ses uur as die ure wat oorskry moet word voordat 'n 
deposito betaalbaar is; en 

(b) Een derde van die toegangsgelde is betaalbaar as 
deposito deur die versoeker.  

  

3  Die volle posgeld is betaalbaar wanneer 'n kopie van 'n rekord 
aan die versoeker gepos moet word. 
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VORM 1 

BESWAAR OP DIE PROSSESSERING VAN PERSOONLIKE INLIGTING INGEVOLGE  

ARTIKEL 11(3) VAN DIE WET OP BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING, 

2013 (WET 4 VAN 2013) 

REGULASIES MET BETREKKING TOT DIE BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING  

2018  

Let wel:   

1. Beëdigde verklarings van ŉ ander dokumentêre getuienis soos van toepassing 

ter ondersteuning van die beswaar kan aangeheg word.  

2. Indien die spasie in hierdie vorm nie voldoende is nie, moet u inligting as 'n 

Aanhangsel by hierdie vorm indien en elke bladsy onderteken.   

3. Voltooi soos van toepassing.   

 

A   BESONDERHEDE VAN DATASUBJEK   

Naam en van/ 

geregistreerde naam 

van datasubjek:   

   

Unieke identifiseerder/  

Identiteitsnommer   

   

Woon-, pos- of sake-

adres   

   

   

   

Kode (         )   

Kontaknommer(s)      

   

Faksnommer/E-pos 

adres:   

   

B   BESONDERHEDE VAN VERANTWOORDELIKE PARTY   
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Naam en van/ 

geregistreerde naam 

van datasubjek:   

   

Woon-, pos- of sake-

adres   

   

   

   

   

Kode (         )   

Kontaknommer(s)      

Faksnommer/E-

posadres:   

   

C   

REDES VIR BESWAAR INGEVOLGE ARTIKEL 11(1)(d) tot (f)  

(Gee asseblief volle besonderhede vir die beswaar)   
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Onderteken  te  ..........................................  hierdie  ......................  dag van  

...........................20………...   

   

   

   

............................................................   

  Handtekening van die datasubjek/aangewese persoon 
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AANHANGSEL 4  

 

 

  VORM 2 

VERSOEK OM REGSTELLING OF SKRAPPING VAN PERSOONLIKE INLIGTING OF 

VERNIETIGING OF SKRAPPING VAN REKORD VAN PERSOONLIKE INLIGTING 

INGEVOLGE ARTIKEL 24(1) VAN DIE WET OP BEVORDERING VAN TOEGANG TOT 

INLIGTING, 2013 (WET 4 VAN 2013) 

 

 

REGULASIES MET BETREKKING TOT DIE WET OP DIE BESKERMING VAN 

PERSOONLIKE INLIGTING 3013, (WET 4 VAN 2013) 

2018 

 

 

 

Let wel:   

1. Beëdigde verklarings van ŉ ander dokumentêre getuienis soos van toepassing ter 

ondersteuning van die versoek kan aangeheg word. 

2. Indien die spasie in hierdie vorm nie voldoende is nie, moet u inligting as ŉ Aanhangsel by 

hierdie vorm indien en elke bladsy onderteken.   

3. Voltooi soos van toepassing.  

Merk die toepaslike blokkie met ’n "x".  

Versoek om:  

 Regstelling of uitwissing van die persoonlike inligting omtrent die 

datasubjek wat in besit of onder die beheer van die verantwoordelike party is. 

Vernietiging of verwydering van 'n rekord van persoonlike inligting omtrent die 

datasubjek wat in besit of onder die beheer is van die verantwoordelike party en wat nie 

meer gemagtig is om die rekord van inligting te behou nie. 

   

A   BESONDERHEDE VAN DIE DATA SUBJECT   

Naam/Name en van/ 

Geregistreerde naam 

van datasubjek:   
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Unieke identifiseerder/ 

Identiteitsnommer:   

   

Woon-, pos- of sake-

adres:   

   

   

   

Kode (          )    

 

Kontaknommer(s)      

Faksnommer/E-pos- 

adres:   

   

B   BESONDERHEDE VAN VERANTWOORDELIKE PARTY   

Naam/Name en van/ 

Geregistreerde naam 

van verantwoordelike 

party:   

   

Woon-, pos- of sake-

adres   

   

   

   

Kode (         )   

Kontaknommer(s)      

Faksnommer/E-pos 

adres:   

   

C   INLIGTING WAT REGGESTEL/GESKRAP/VERNIETIG  

MOET WORD   
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D   

REDES VIR *REGSTELLING OF VERWYDERING* VAN DIE PERSOONLIKE 

INLIGTING OMTRENT DIE DATASUBJEK INGEVOLGE KLOUSULE 24(1)(a)   

WAT IN BESITTING OF ONDER DIE BEHEER IS VAN DIE    

VERANTWOORDELIKE PARTY; en of   

REDES VIR *VERNIETIGING OF SKRAPPING* VAN ’n REKORD VAN 

PERSOONLIKE INLIGTING OMTRENT DIE DATASUBJEK INGEVOLGE 

KLOUSULE 24(1)(b)   

WAT DIE VERANTWOORDELIKE PERSOON NIE MEER GEMAGTIG IS OM 

TE BEHOU NIE.   

(Gee asseblief volledige besonderhede vir die versoek)   

     

     

     

     

     

     

   

   

   

Geteken te   ..........................................  hierdie  ......................  dag van  

...........................20……   

   

   

...........................................................................   

Handtekening van die datasubjek/aangewese persoon 

 

 

 

 

 


