
	 	

 
 

 

                                            
KENNISGEWING EN TOESTEMMING IN TERME VAN DIE WET OP DIE 
BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING WET 4 VAN 2013 (POPIA)  

Die doelwit van die kennisgewing is dat u as ouer kennis dra van die prosessering van 

u en u dogter(s) se inligting, die doelwit van prosessering, omstandighede waaronder 

inligting geprosesseer mag word, u regte en u toestemming vir direkte bemarking. 

Kennisgewing van die prosessering van persoonlike inligting                                       

Die bogenoemde wetgewing beskerm persoonlike en inligting van datasubjekte.  Die 

ouers en leerders van die Hoër Meisieskool Bloemhof word geag as datasubjekte. 

Inligting van ons datasubjekte word verskaf deur die Wes-Kaapse Onderwys 

Departement en ouers as hulle die leerders by die skool inskryf.  Ouers en leerders 

sal ook gedurende die leerders se skoolloopbaan inligting aan die skool verskaf.  

Ouers word hiermee ingelig dat as inligting verskaf word aan die skool, dit 

geprosesseer sal word.  Prosessering word in POPIA gedefinieer as: 

  

“enige bedrywigheid of aktiwiteit of enige stel bedrywighede, hetsy by wyse van 

outomatiese middele al dan nie, aangaande persoonlike inligting met begrip van: 

a) insameling, ontvangs, optekening, organisering, insortering, stoor, opdatering of      

    aanpassing of herwinning, konsultasie of gebruik; 

b) verspreiding by wyse van oorsending, verspreiding of beskikbaarstelling in enige  

    ander vorm; of 

c) samesmelting, koppeling, asook inperking, degradasie, uitwissing of vernietiging  

    van inligting” 

 

Die persoonlike inligting mag slegs geprosesseer word indien dit voldoende, relevant 

en nie buitensporig is nie, gegewe die doel waarvoor dit geprosesseer word, en indien 

die prosessering ooreenkomstig die ter sake voorskrifte van POPIA geskied.  
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Die doel van die prosessering moet verband hou met ’n funksie of aktiwiteit van die 

skool. Die inligting van die ouers en leerder(s) sal slegs geprosesseer word vir die doel 

waarvoor dit ingewin is.  

 

Ingevolge Artikel 11 van POPIA kan persoonlike inligting slegs in die volgende 

omstandighede prosesseer word: 

• Indien die datasubjek, of ’n bevoegde persoon indien die datasubjek ’n kind is, 

tot die verwerking toestem.  

• Indien verwerking noodsaaklik is vir die uitvoer van handelinge met die oog op 

die sluiting of nakoming van ’n kontrak waarin die datasubjek ’n party is.  

• Indien verwerking ooreenstem met ’n verpligting wat die skool volgens wet 

opgelê is.  

• Indien verwerking ’n regmatige belang van die datasubjek beskerm.  

• Indien verwerking nodig is vir die nakoming van ’n openbare regsplig.  

• Indien verwerking nodig is vir optrede in die regmatige belang van die skool.  

 

Artikel 35 van POPIA maak verder ook voorsiening vir die prosessering van 

minderjariges se persoonlike inligting as dit plaasvind in die vestiging, uitoefening of 

beskerming van ’n reg of ’n regsplig.   

 

Die Hoër Meisieskool Bloemhof win u en u dogter(s) se inligting in en prosesseer dit 

as dit verband hou met die behoorlike funksionering, bestuur en beheer van die skool, 

soos voorgeskryf in die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996, en ander relevante 

onderwyswetgewing en beleidsvoorskrifte. Indien prosessering nie plaasvind in terme 

hiervan nie, sal toestemming van die ouer (bevoegde persoon) verkry word.  

 

U regte ingevolge POPIA 
 

U het die volgende regte: 

• Die reg om te weet watter inligting gehou word, hoe dit gebruik word en 

wanneer die skool dit bekend sal maak.  

• Die reg om u besonderhede reg te stel. Die skool sal probeer om u inligting op 

datum te hou. Sou enige van u besonderhede egter verander, moet u asseblief 
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die skool dienooreenkomstig in kennis stel om te verseker dat ons rekords so 

akkuraat moontlik is.   

• Die reg om u toestemming terug te trek. U mag toestemming wat u die skool 

gee in enige stadium terugtrek. U terugtrekking moet skriftelik wees en gerig 

word aan die Adjunk-Inligtingsbeampte by popia@bloemhofschool.co.za. 

Teruggetrekte toestemming is nie terugwerkend van krag nie en sal dus nie 

enige vorige of bestaande gebruik van inligting raak nie.  

• Die reg dat u besonderhede nie vir direkte bemarking aangewend word nie. 

• Die reg om ingelig te word van ’n sekuriteitsbreuk. 

• Die reg om ’n klag by die Inligtingsreguleerder in te dien oor die hantering van 

u inligting. Ons versoek egter dat, indien moontlik, u eers die skool kontak en 

ons bewus maak van u klagte en ons die geleentheid gun om dit reg te stel. 

 
Toestemming om bemarkingsinligting te ontvang 
 
Soos hierbo vermeld, het u die reg om nie direkte bemarking te ontvang nie.  Die Hoër 

Meisieskool Bloemhof poog om direkte bemarking tot die minimum te beperk en u in 

te lig as daar aktiwiteite of fondsinsamelings plaasvind wat tot voordeel van die skool, 

ons leerders en ouers sal wees. Dit dien gemeld te word dat advertensies op gereelde 

grondslag in ons nuusbrief, Bloemhof Brokkies, verskyn.  U toestemming om direkte 

bemarking te ontvang is in die verklaring hieronder vervat.  

 
Vriendelike groete. 
 
 
 
 
 
_______________________________     _________________
    
SKOOLHOOF/INLIGTINGSBEAMPTE             SBL-VOORSITTER 
 

 

 

 

 

 

 



	 	4	

Verklaring & Toestemming in gevolge die Wet op die Beskerming van                 
Persoonlike Inligting Wet 4 van 2013 (POPIA):  
 

Hiermee verklaar ek, (skryf asseblief volle name netjies in drukskrif) 

___________________________________________, die ouer (soos gedefinieer in 

die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996) van ondergenoemde leerder(s) die 

volgende: 

 

Ek dra kennis van die prosessering van my as ouer en die leerder(s) se persoonlike 

inligting en dat die Hoër Meisieskool Bloemhof (sowel as Huis Bloemhof) en die 

Bloemhofbond mag voortgaan met die prosessering van die inligting. 

 

Merk asseblief die toepaslike blokkie hieronder met ’n X: 

 

 
 
 

JA 

Hiermee gee ek uitdruklik toestemming tot die prosessering 

van my inligting vir bemarkingsdoeleindes, en verstaan dat 

ek bemarkingsmateriaal in die vorm van SMS’e, e-posse en 

soortgelyke inligting van die Hoër Meisieskool Bloemhof 

en/of Bloemhofbond en/of ons borge kan ontvang. 

 
 
 

NEE 

Hiermee gee ek NIE toestemming tot die prosessering van 

my inligting vir bemarkingsdoeleindes NIE en verstaan dat 

die Hoër Meisieskool Bloemhof en/of die Bloemhofbond 

my persoonlike inligting sal probeer beskerm. Inligting wat 

ek van die skool ontvang, sal op ’n “opt in” basis geskied. 

 

 

_______________________     ____________ 

Handtekening van ouer      Datum  

 

Naam van leerder(s): __________________________ 

     __________________________ 

     __________________________ 

     __________________________ 


