
	 	

	

 
 

 

                                            
         Kochstraat 
         Krigeville 
         STELLENBOSCH 
         19 Januarie 2022 

Liewe Ouers/Voogde 

Die Hoër Meisieskool Bloemhof het nog altyd u en u dogter(s) se persoonlike inligting 

as belangrik geag. Die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting 4 van 2013 het 

addisionele maatstawwe neergelê waaraan ons as skool moet voldoen.  

Om te verseker dat ons aan die wetgewing voldoen, versoek ons u om asseblief die 

twee aangehegte dokumente te lees en voor/op 28 Januarie 2022 geteken terug te 

stuur skool toe. Die dokumente vereis nie dat u toestemming gee vir enigiets meer as 

wat voorheen die praktyk was nie. Dit laat ons egter toe om voort te gaan met die 

dienslewering wat u as ouer van Bloemhof verwag.   

Toestemming vir die gebruik van foto’s, beelde en video’s (Vorm A) 

Die Hoër Meisieskool Bloemhof benodig u toestemming om die foto’s, beelde en 

video’s van u dogter(s) te prosesseer en uit te saai. Dit is veral belangrik in 

omstandighede waar u as ouer nie persoonlik ’n geleentheid kan bywoon nie, maar 

só steeds deel van die Bloemhof-ervaring kan wees. Ons sal streef om slegs foto’s, 

beelde en video’s wat geskik is vir die skoolomgewing te gebruik. Die foto’s, beelde 

en video’s het grootliks ten doel om erkenning aan die dogters te gee, die skool te 

bevorder, asook die Bloemhof-waardes ten toon te stel.  

Kennisgewing en toestemming vir die prosessering van persoonlike inligting 
(Vorm B) 

Die Hoër Meisieskool Bloemhof moet u in kennis stel dat u en u dogter se inligting 

verwerk word.  Verder is daar ander pertinente inligting vervat in die dokument rakende 

u regte, asook dat u toestem tot die ontvangs van direkte bemarking.   



	

	

Prosedure 

Ons vra asseblief u ondersteuning in die ondertekening en terugstuur van die twee 

dokumente voor of op 28 Januarie 2022.  

• U kan dit elektronies voltooi en per e-pos aan popia@bloemhofschool.co.za 

terugstuur. 

• Alternatiewelik kan u dit uitdruk, voltooi, inskandeer en na 

popia@bloemhofschool.co.za stuur. 

• Indien u dit nie kan uitdruk en/of inskandeer nie, kan u dogter ’n vorm by haar 

registeropvoeder aanvra/inhandig. 

Ons sal altyd poog om u en u dogter(s) se inligting te beskerm. Ons vra dat die 

Adjunk-Inligtingsbeampte by popia@bloemhofschool.co.za sal kontak indien u enige 

probleme ondervind met ons hantering van u en/of u dogter(s) se persoonlike 

inligting.  

Die uwe. 
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WILNA VAN HEERDEN 

SKOOLHOOF 


