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Hierdie Inligtingsbeleid en Prosedure

Handleiding is opgestel in terme van die

Wet op beskerming van persoonlike

inligting [Wet no. 4 van 2013] en die Wet

op die bevordering van toegang tot

inligting [Wet 2 van 2000].

INLIGTINGSBEAMPTE

Die kerkraad wys ’n inligtingsbeampte aan soos uiteengesit in die Wet, artikel
55. Die beampte word geregistreer en die verantwoordelikhede van die
inligtingsbeampte sluit die volgende in:

1 AANMOEDIGING TOT VOLDOENING, DEUR DIE GEMEENTE, AAN
DIE VOORWAARDES VIR DIE REGMATIGE PROSESSERING VAN
PERSOONLIKE INLIGTING,
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2 DIE HANTERING VAN VERSOEKE WAT OOREENKOMSTIG
HIERDIE WET AAN DIE GEMEENTE GERIG WORD,

3 OM MET DIE REGULEERDER SAAM TE WERK IN VERBAND MET
ONDERSOEKE WAT OOREENSTEM MET HOOFSTUK 6 MET
BETREKKING TOT DIE GEMEENTE,

4 OM ANDERSINS, VOLDOENING DEUR DIE GEMEENTE AAN DIE
BEPALINGS VAN HIERDIE WET TE VERSEKER,

5 SOOS WAT VOORGESKRYF MAG WORD DEUR DIE KERKRAAD OM
VOLDOENING TE VERSEKER.

Die kerkraad het op die vergadering van 8

Junie 2021 vir Christelle Otto aangewys as

inligtingsbeampte vir die gemeente om

alle sake ivm die beleid namens die

kerkraad en in oorleg met die

administrasie kommissie te hanteer.



Hantering van inligting:

Hoe word die instemming van lidmate verkry om die inligting te

versamel, te berg en te gebruik?

’n Instemmingsvorm word aan elke besoekpunt gestuur per
e-pos of per hand. Hierdie vorms word terug ontvang en
elektronies bewaar vir verwysingsdoeleindes.
Hoe word die toestemming van ouers verkry wanneer inligting

van minderjariges hanteer word?

Op die instemmingsvorm moet ouers van kinders onder 18
ook aandui dat hulle toestemming verleen vir die berging en
gebruik van hul kinders se inligting. Ouers moet self die
inligting verstrek en met hul handtekening daarby
toestemming verleen vir die gebruik van die minderjariges se
inligting.
Hoe word wysigings van inligting verkry vanaf die lidmate

(datasubjekte) hanteer?

Die inligtingsbeampte dateer alle inligting van tyd tot tyd op
op die gemeente se lidmaat-databasis.
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INLIGTINGSBELEID
Watter inligting word deur die Kerkkantoor versamel, geberg en gebruik:

Net die nodige inligting, soos vervat in die beleid en wat nodig is om sinvol met
lidmate te kommunikeer, word versamel. Die lidmaatregisters, wat vir
gemeentedoeleindes gebruik word, vra ook vir hierdie inligting om rekord te hou
van wie lidmate van die gemeente is. Daarom het die gemeente persoonlike data
nodig van alle persone wat op vrywillige basis as lidmate by die gemeente aansluit.



Wat word beskou as persoonlike inligting?

Identiteitsnommer/paspoortnommer

Geboortedatum/ouderdom

Telefoonnommers

E-posadresse

Fisiese adres

Geslag

Foto’s, stemopnames, video-opnames

Huwelikstatus en familieverwantskappe

Finansiële inligting

Opvoedkundige inligting

Beroepsinligting
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Prosessering van data

Wat beteken die prosessering van data/inligting?

Prosessering van inligting is enige aksie of aktiwiteit (meganies, outomaties of

elektronies) wat die volgende insluit, maar nie daartoe beperk is nie:

versameling, ontvangs, opname, organisering, berging, opdatering, herwinning,

verspreiding, samesmelting, vernietiging en uitwissing van data. 



PAIA-wetgewing spesifieke data
Die gemeente beskik oor die volgende data bo en
behalwe die lidmaatdata:

Kerkraadsnotules met addendums, Registrasie dokumente van

eiendomme op die gemeente se naam, Bankstate en finansiële

state, Fakture van aankope, Notules van bedienings / komitee-

vergaderings, Nuusbriewe, Foto’s en videos van lidmate en

eredienste.

Hierdie data word verantwoordelik geberg en bewaar vir solank die wet

dit vereis. Lidmate wat amptelik aan die gemeente behoort, het

deurgaans toegang tot al hierdie inligting en kan dit te enige tyd via die

inligtingsbeampte versoek. Nie-lidmate en organisasies kan ingevolge

die PAIA-wetgewing op die voorgeskrewe vorm, wat by die

inligtingsbeampte verkrygbaar is, aansoek doen om toegang tot enige

van hierdie data. Die prosedure vir die aanvra van inligting word volledig

uiteengesit in ARTIKEL 51 Handleiding [Addendum] en vorm C, wat

ingevul moet word, is by die inligtingsbeampte beskikbaar.
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Die volgende inligting van lidmate word op die gemeente se
rekenaar databasis en in registers gestoor:
Naam en van [nooiensvan], ID-nommer, Geboortedatum / ouderdom,

Telefoonnommer, E-posadresse, Fisiese adres, Geslag, Huwelikstatus,

Werkplek (watter werk iemand doen), Kinders op skool (in watter

graad is die kind), Doop (waar die persoon gedoop is),

Belydenisaflegging (waar die persoon belydenis van geloof afgelê het).

Hierdie inligting word van volwassenes en kinders gehou.

Minderjarige kinders se ouers moet toestemming verleen vir die hou

van data van hul kinders.
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Bewusmaking

Alle personeellede wat op een of ander wyse van die data gebruik

maak, moet opleiding ontvang om hulle bewus te maak van die

vereistes van die Wet en hoe daar voortaan met data gewerk gaan

word. 

Die kantoorpersoneel en leraars word voortdurend deur die

inligtingsbeampte opgeskerp itv die wetgewing. Kategete,

jeughulpwerkers, dienswerkers en kerkraadslede word jaarliks

ingelig omtrent die wetgewing en die gemeente se voldoening

daaraan. Nuwe kerkraadslede, kategete, jeughulpwerkers en

dienswerkers ontvang opleiding sodra hulle in diens tree.

Personeel moet onderneem om nie inligting aan enige

ongemagtigde persoon te verskaf nie, asook om nie inligting

onregmatig te gebruik nie en dat vertroulikheid te alle tye

gehandhaaf sal word.



PROSEDURE HANDLEIDING
Data prosedures
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DATA INSAMELING
i.   Tipe data – data soos genoem in die beleid.

ii.  Doel waarvoor die data ingesamel word – data word benodig vir

kommunikasie met lidmate en besoeke aan lidmate. Die gemeente het ook ’n

lidmaatregister waarin hierdie inligting omtrent elke lidmaat opgeteken word. 

iii. Toestemming van datasubjekte (lidmate) – Alle lidmate word gevra, deur

middel van ’n amptelike dokument, om toestemming te verleen dat die

gemeente in besit mag wees van hul persoonlike data en dit mag gebruik vir

gemeentelike doeleindes. Alle nuwe lidmate wat by die gemeente aansluit, sal

ook eers instemming moet verleen alvorens hul data in die gemeente se stelsels

opgeneem word.

BERGING VAN DATA
Alle data word elektronies geberg op die gemeente se rekenaar databasis

program [doulos]. Alle rekenaars waarop die data geberg word, word deur ’n

wagwoord beskerm. Die data word ook gerugsteun en met ’n wagwoord

beskerm. Harde kopieë van data word in ’n kluis bewaar.

DEURSIGTIGHEID
Die gemeente word deurgaans ingelig van die inligtingsbeleid en dat hulle

toegang het tot die data en enige tyd toestemming vir die stoor en gebruik van

data kan terugtrek. Die vorms hiervoor is by die inligtingsbeampte beskikbaar en

daar is altyd ‘n “opt-out”-opsie op elektroniese kommunikasie.

TOEGANG TOT DATA
Alle gemeentelede het toegang tot die volgende data wat die gemeente

bewaar – kerkraads- en komitee/bedieningsnotules, asook geouditeerde

finansiële state. Alle ander persone kan op die voorgeskrewe vorm aansoek doen

om toegang tot inligting. Persoonlike data van lidmate is egter net vir gebruik

deur die kantoorpersoneel en leraars in die uitvoering van hul pligte binne die

gemeente.



PROSEDURE HANDLEIDING
Data prosedures (vervolg)
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DATAGEBRUIK EN BEPERKINGS
Persoonlike data word slegs vir gemeentelike doeleindes, alleenlik deur

werknemers, kategete, jeughulpe en kerkraadslede gebruik. 

DATA BEVEILIGING
Alle rekenaars en rugsteunstelsels word met wagwoorde beveilig. Alle harde

kopieë met persoonlike inligting op word in die gemeente se brandkluis gestoor

waartoe net die inligtingsbeampte en haar adjunk toegang het.

DATA VERNIETIGING
Harde kopieë word versnipper. Alle ander data wat verwyder moet word, word

permanent uitgevee.

PERSONEEL BEWUSTHEIDSOPLEIDING
Alle personeellede wat met data werk, word bewus gemaak van die wette en

vereistes van die wette. ’n Inligtingspamflet word aan almal gegee. Die

kerkkantoorpersoneel en leraars deurloop ’n kursus oor die wette en vereistes.

PUBLISERING VAN HANDLEIDING
Die gemeente se handleiding word gedruk en is altyd in die kerkkantoor

beskikbaar saam met alle vorms wat gebruik moet word vir data insameling en

data navrae.



PROSEDURE HANDLEIDING
Lidmaat (datasubjek) inligting prosedures
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GEBRUIK EN BEPERKINGS
Lidmate word ingelig dat persoonlike data net gebruik word vir gemeentelike

kommunikasie en besoeke deur leraars. Data word dus benodig vir die sinvolle

interne funksionering as gemeente. Geen data word aan ongemagtigde persone

beskikbaar gestel nie.

INSAMELING
Die verskillende tipes inligting wat versamel word, is omskryf onder Prosessering

van Data op bladsy 4 van die Inligtingsbeleid.

BERGING EN BEVEILIGING
Alle data word elektronies geberg op die gemeente se rekenaar databasis

program [doulos]. Alle rekenaars waarop die data geberg word, word deur ’n

wagwoord beskerm. Die data word ook gerugsteun en met ’n wagwoord

beskerm. Harde kopieë van data word in ’n kluis bewaar.

Lidmate word verseker dat hul data met uiterste omsigtigheid hanteer word. 

RETENSIE
Lidmate se persoonlike data word geberg vir solank die persoon ’n lidmaat van

die NG kerk bly. Wanneer lidmate uit ons spesifieke gemeente na ’n ander NG

Kerk gemeente vertrek, word hul data steeds in die gemeente se databasis

gehou. Dit gebeur van tyd tot tyd dat data verlore raak en dan weer opgevolg

moet word, veral wat betref doop en belydenisaflegging.

VERNIETIGING
Indien data vernietig moet word, word dit op die kerkperseel versnipper.



GEROEP   GEWILLIG   GESTUUR
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