
 
 

Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-

Kaapland 
 

 

PRIVAATHEIDSVERKLARING 
 

Hierdie privaatheidsverklaring is geldig vanaf 1 Julie2021 

 

 

In hierdie privaatheidsverklaring word uiteengesit hoe die Nederduitse Gereformeerde Kerk in 

Noord-Kaapland u persoonlike inligting gebruik en beskerm ten einde te voldoen aan die 

vereistes van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet 4 van 2013 of “POPIA”. 

 

 
 

Wie is ons 
 

 

Algemene Sinode 

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) bestaan uit tien (10) sinodes. Nege sinodes 

is in Suid-Afrika. Die tiende sinode is in Namibië. Die sinodes se grense volg min of meer dié 

van die provinsies van die land. Die sinodes is: Wes-Kaapland, Oos-Kaapland, Noord-

Kaapland, KwaZulu-Natal, Vrystaat, Goudland, Noordelike, Hoëveld, Oostelike en Namibië. 

Saam vorm die tien sinodes die Algemene Sinode van die NG Kerk. Die Algemene Sinode het 

in 1962 tot stand gekom. Die Kantoor van die Algemene Sinode is tans in Pretoria gesetel 

met ander administratiewe komponente (hoofsaaklik kommunikasie en media) in Wellington 

en Bellville. Lees meer by: http://ngkerk.net/struktuur/ 

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) in algemene sinodale verband is ’n 

regspersoon en die Algemene Sinode, of ander gevolmagtigde(s) deur die Algemene Sinode 

aangewys, is sy orgaan. 

 

Streeksinodes 

Die 10 sinodes neem verantwoordelikheid vir die werk binne geografiese streke in Suider-

Afrika. Die 10 sinodes bestaan uit ±1 158 gemeentes wat in ±144 ringe saamgegroepeer is 

met ±1 074 765 doop- en belydende lidmate. 

Elkeen van die verskillende sinodes het hulle eie sinodale struktuur met ’n eie sinodale 

kantoor in die hoofsentrum (dorp of stad) wat daardie betrokke sinode bedien. 

Die Nederduitse Gereformeerde Sinode ________________ (voeg in die amptelike naam van 

die betrokke sinode) in sinodale verband is ’n regspersoon en die Sinode of ander 

gevolmagtigde(s) deur die sinode aangewys, is sy orgaan. 
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Gemeentes 

Op die plaaslike vlak is die kerkraad van elke gemeente saam met die gemeentelike leraars 

(±1 602 predikante is in diens van die NG Kerk) verantwoordelik vir die pastorale versorging 

en uitbou van die kerk. Elke gemeente het jurisdiksie oor hulle eie werksaamhede. 

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk _____________ (voeg in die amptelike naam van die 

betrokke gemeente) in gemeenteverband is ’n regspersoon en die Kerkraad of ander 

gevolmagtigde(s) deur die Kerkraad aangewys, is sy orgaan. 

 

Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland (“Sinode”) 

Die sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland is hoofsaaklik ’n 

plattelandse sinode met 82 gemeentes – waarvan die meeste in die provinsie Noord-Kaap 

geleë is. Enkele gemeentes (14) is in die provinsie Noordwes (die ring van Mafikeng en die 

ring van Reivilo). 

Die sinodale kantoor is in Kimberley. 

 

Die roepingsverklaring van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland lui: 
’n Sinode is gemeentes wat in ’n kerkverband aan mekaar gebind is en as kerk saam 

na die Woord van die Here luister en die pad so saamloop dat ons ons roeping ontdek 

en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef. 

 

Die sinodale kantoor is daartoe verbind om die inligting wat ons oor u het, te beskerm. 

Hierdie Privaatheidsverklaring is van toepassing op die sinodale kantoor. In hierdie 

kennisgewing verwys ‘ons’ na onsself as ‘sinodale kantoor’ en die ‘sinode’. 

 

Meer inligting oor die kontakbesonderhede van die sinodale kantoor van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland, word in Afdeling B gegee, en kan ook op die 

webbladsy van die sinode gevind word by: http://noordkaap.ngkerk.net/. 

 

Hierdie Privaatheidsverklaring het betrekking op inligting wat ons op die volgende maniere 

versamel: 

 Inligting wat ons via ons webwerf http://noordkaap.ngkerk.net/ (die ‘Sinodale 

Webwerf’) ontvang, indien van toepassing. Bykomende besonderhede van die 

inligting wat ons via die Sinode Webbladsy ontvang, word in Afdeling A van hierdie 

Privaatheidsverklaring uiteengesit; en 

 Inligting wat ons ontvang as gevolg van dienste wat ons aanbied, onder andere deur 

verwante ondersteuning (advies), telefoniese of wolkgebaseerde dienste. 

 

As u enige vrae het oor wie ons is, of wat ons met u persoonlike inligting doen, kontak ons 

gerus deur gebruik te maak van die inligting in Afdeling B. 
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AFDELING A 

Algemene inligting 
 

 

Inligting oor ander persone. 
 

As u persoonlike inligting oor ander persone aan ons verskaf, byvoorbeeld u afhanklikes, 

die gemeenteleraar, ensovoorts moet u hierdie Privaatheidsverklaring aan hulle toon, en u 

moet seker maak dat u toestemming het om hul persoonlike inligting aan ons te verskaf. 
 

1. Persoonlike inligting oor u wat in ons besit is 
’n Beskrywing van die tipes persoonlike inligting oor u wat ons insamel, gebruik, verwerk en deel. 

 

2. Hoe en waar ons ons inligting oor u verkry 
Besonderhede van inligting wat u aan ons gee, wat ons self versamel en wat ons van derde partye verkry. 

 

3. Hoe ons inligting oor u gebruik en waarom 
’n Beskrywing waarvoor ons u persoonlike inligting gebruik, waarom ons dit gebruik en waarom ons 

dit mag gebruik. 

 

4. Is u verplig om persoonlike inligting te verskaf? 
’n Verduideliking of u persoonlike inligting aan ons moet verskaf en wat gebeur as u dit nie doen nie. 

 

5. Wanneer ons u inligting met ander deel 
Inligting oor derde partye met wie ons u inligting deel. 

 

6. Indien ons u data deel 
Bekendmaking dat u inligting deur die sinodale kantoor met ‘derde partye’ gedeel word en deur hulle verwerk 

word. 

 

7. Hoe lank ons u inligting sal bewaar 
’n Opsomming van die wyse waarop en tydsduur wat ons u inligting kan bewaar. 

 

8. U regte (regte van ‘data subjek’) 
’n Opsomming van u algemene regte oor persoonlike inligting. Let daarop dat dit nie altyd van toepassing is 

nie. 

 

9. Sinodale Webwerf en ander webwerwe 
Inligting oor die Sinodale Webwerf en die inligting wat ons versamel. 

 

10. Toekomstige veranderinge aan hierdie Privaatheidsverklaring 
’n Kennisgewing dat die Privaatheidsverklaring kan verander en dat ons u op hoogte sal hou van 

veranderinge. 

 

 
 

AFDELING B 

Kontakbesonderhede 
 

 

1. Hoe u ons kan kontak 
Die inligting wat u benodig om kontak te maak. 

 

2. U plaaslike Inligtingsreguleerder en Inligtingsbeamptes 
Inligting oor die Inligtingsreguleerder en hoe u hulle kan kontak. 
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Persoonlike inligting oor u wat in ons besit is 
 

 

Die sinodale kantore verkry persoonlike inligting oor u. 
 

Die meeste van hierdie inligting word benodig om aan Kerkordelike voorskrifte (artikels, 

bepalings en reglemente) te voldoen asook vir sinodale werksaamhede. 

 

Wanneer u ’n leraar in die sinodale gebied van die sinode in Noord-Kaapland is of aan die 

werksaamhede van die sinode in Noord-Kaapland deelneem sal ons persoonlike inligting oor u 

versamel. Dit sluit in wat u ons van uself meedeel en wat ons met die jare van kennis opgedoen 

het deurdat u by sinodale werksaamhede betrokke is. Of hierdie insameling verpligtend of 

vrywillig is, sal afhang van die rede waarom ons u persoonlike inligting insamel. 

 

Ter wille van kommunikasie tussen gemeentes en die funksionering van die verband publiseer 

ons ook data, soos ooreengekom met rolspelers, in die kerkjaarboek en op ons webblad. 

 

As u byvoorbeeld as ’n huweliksbevestiger aangestel wil word, benodig ons sekere verpligte 

inligting van u om by die registrateur van huwelike namens u aansoek te doen. As u weier of 

versuim om hierdie inligting te verskaf kan ons byvoorbeeld nie by die registrateur van 

huwelike namens u aansoek doen nie. 

 

As u egter vrywillig met ons in verbinding tree oor kerklike aangeleenthede en u nie deel van 

die sinodale werksaamhede is nie, is u in beheer van die inligting wat u aanbied en wat dan 

deur ons versamel word. 

 

Hier volg ’n beskrywing van die tipe persoonlike inligting oor u wat ons in verskillende situasies 

sal versamel en verwerk wanneer u met ons skakel. 

 

1. Data insameling 
 

Persone verantwoordelik vir insameling: 

1.1. Sekretaresse: 
 Inligting van leraars in die sinode in Noord-Kaapland 

 Lede van sinodale kommissies, taakspanne, portefeuljes 

 Huweliksbevestigers 

 Kursusse en konferensies (onder andere #Imagine – hulle missie is om tieners te inspireer en 

toe te rus om toekomstige leiers van Suid-Afrika te word) 

 Afgevaardigdes na vergaderings van die sinode in Noord-Kaapland en die Algemene Sinode 

 Teologiese en maatskaplike studiebeursaansoeke 

 Elektroniese nuusbriewe van die sinode in Noord-Kaapland 

 Jaarboek van die NG Kerk 

1.2. Rekenmeester: 
 Eise ten opsigte van reis- en verblyfkoste 

 Discovery Health mediese skema (ledebrief, premies van al die opsies beskikbaar, 

opsieveranderinge) 

 

2. Tipe data 

Persoonlike inligting wat ons gewoonlik verwerk, ongeag hoe u met ons kontak maak, of 

om watter rede ook al, sluit in: 
 

2.1. Biografiese Inligting 
 Titel 
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 Van 

 Volle voorname 

 Noemnaam 

 Identiteitsnommer 

 Geboortedatum 

 Foto 

 Besonderhede van gade (naam, geboortedatum) 

 Aantal kinders 

 Kwalifikasies 

2.2. Bedieningsgeskiedenis 
 Legitimasiedatum 

 Datum ordening 

 Gemeentes bedien 

2.3. Kontakbesonderhede 
 Adres (pos- en straatadres) 

 E-pos 

 Telefoonnommer 

 Faksnommer 

 Selfoonnommer 

2.4. Bevoegdheid 
 Bevoegdheidskode 

2.5. Huweliksbevestiger 
 Aanstellingsnommer as huweliksbevestiger 

2.6. Mediesefonds 
 Naam van mediesefonds 

2.7. Pensioenfonds 
 Naam van pensioenfonds 

2.8. Reis- en Verblyfkoste 
 Naam en van 

 Bankbesonderhede 

 

 
 

Hoe en waar ons ons inligting oor u verkry 
 

 

Ons kan inligting oor u hê wat u nie self aan ons verskaf het nie. 

 

Met betrekking tot die kategorieë van persoonlike inligting hierbo beskryf, verkry ons 

persoonlike inligting op die volgende maniere: 
 

1. Inligting wat u aan ons verskaf 

Ons versamel gewoonlik die persoonlike inligting direk van u en u werkgewer 

(byvoorbeeld van die gemeente) wanneer u aansoek doen as huweliksbevestiger, op 

sinodale kommissies en taakspanne verkies word, na ’n sinodesitting afgevaardig word of 

’n eis ten opsigte van reis- of verblyfkoste indien. 

Verder versamel ons persoonlike inligting van u wanneer u met ons korrespondeer 

(telefonies, per e-pos of via die Sinodale Webwerf). Die aard van ons verhouding met u sal 

bepaal watter soort persoonlike inligting ons kan aanvra. 

 

2. Inligting wat ons oor u versamel of verwerk 

Ons sal ook verdere addisionele persoonlike inligting oor u bekom tydens die verskaffing 

van ons dienste, soos: 
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 die wyse waarop u ons aanlyn dienste gebruik; en / of 

 inligting wat u in korrespondensie aan ons verskaf (telefonies, per e-pos of via die 

Sinodale Webwerf), insluitend kontakgeskiedenis. 

 

3. Inligting wat ons van ander bronne verkry 

Soms versamel ons addisionele inligting oor u van derde partye. Ons sal spesifiek inligting 

oor u verkry vanaf: 

 Jaarboek van die NG Kerk 

 ABR-kantoor (Bevoegdheidsraad) om uitklaring oor ’n leraar se bevoegdheidstatus 

te verkry. 

 Registrateur van huwelike om te verseker dat u as huweliksbevestiger aangestel is. 

 Discovery Health mediese skema (ledebrief, premies van al die opsies beskikbaar, 

opsieveranderinge). 

 

 
 

Hoe ons inligting oor u gebruik en waarom 
 

 

Ons benodig sommige persoonlike inligting om ’n diens aan u te lewer. 

 

Ons gebruik hoofsaaklik die persoonlike inligting wat ons oor u het, waar dit nodig is om aan 

Kerkordelike voorskrifte (artikels, bepalings en reglemente) te voldoen of ons in staat te stel om 

aan wetlike verpligtinge te voldoen. 

 

Dit mag nodig wees dat ons u inligting moet verskaf om te voldoen aan die wette in Suid-Afrika 

of wanneer ’n hofbevel uitgereik word. Ons verskaf sulke inligting slegs indien daar ’n wettige 

rede daarvoor bestaan. 

 

Elkeen van hierdie kategorieë is ’n ‘wettige rede’ hoekom ons u inligting ingevolge die 

Beskerming van Persoonlike Inligting kan verwerk. Ons verskaf hieronder verder inligting oor 

wat dit behels, in terme van hoe ons u persoonlike inligting verwerk, of waarom die verwerking 

daarvan relevant is vir elke wettige rede. 

 

1. Ons benodig sommige persoonlike inligting om ’n diens aan u te lewer 

1.1. om met u te kommunikeer oor u 

 Aansoek as huweliksbevestiger (registrateur van huwelike) 

 Voortgesette bedieningsontwikkeling van leraars (VBO) 

 Kursus- en konferensie inskrywing(s) 

 Bywoning as afgevaardigde na sinodesittings 

 Jaarboek van die NG Kerk 

1.2. deur middel van sinodale omsendbriewe en die weeklikse elektroniese nuusbrief; 

1.3. om ons in staat te stel om u reis- en verblyfkoste te verwerk, en om betalings te 

maak, of, indien van toepassing, om valuta vir u om te skakel (bv. beurse aan 

studente in die Dutch Reformed Church in Botswana); 

1.4. om u in kennis te stel van inligting ten opsigte van Discovery Health medieseskema 

(ledebrief, premies van al die opsies beskikbaar, opsieveranderinge); 

1.5. om enige geldbedrag aan ons te verhaal; 
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1.6. om met u in verbinding te tree wanneer ons hierdie Privaatheidsverklaring 

opgedateer het en dit nodig is om u in te lig oor enige veranderinge aan die wyse 

waarop ons u persoonlike inligting verwerk; 

1.7. om u persoonlike inligting oor te dra aan enige derde party, byvoorbeeld Aon 

Healthcare (is vanaf 1 September 2015 as mediese konsultant van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland aangestel) of die ABR-kantoor; 

 

2. Die gebruik van u inligting is nodig om aan Kerkordelike voorskrifte (artikels, bepalings 

en reglemente) te voldoen 

Ons moet persoonlike inligting gebruik om aan Kerkordelike voorskrifte (artikels, 

bepalings en reglemente) te voldoen: 

2.1. om inligting ten opsigte van registers in stand te hou; 

 Leraars 

 Kerklike diploma vir Bedienaars met Preek- en Erediensleidingvaardigheid 

 Voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) 

2.2. om u te kontak deur middel van kennisgewings oor kursusse en om vergaderings 

van kommissies en taakspanne te reël; 

2.3. om te voldoen aan ouditversoeke van ons ouditeur (Toestemming te gee dat ’n 

afskrif van u ID aan die ouditeur gegee word ten opsigte van die ouditering van die 

sinode se boeke – lede van die finansiële kommissie is ter sprake); 

2.4. om te voldoen aan versoeke wat u gerig het tydens die uitoefening van u regte 

(soos vervat in hierdie Privaatheidsverklaring); 

2.5. wanneer ons, om bogenoemde doeleindes te bereik, u persoonlike inligting met die 

volgende kategorieë individue of organisasies deel: 

 wetstoepassingsagentskappe en regerings- en regulerende liggame soos 

belastingowerhede, (afhangende van die omstandighede waaronder die 

inligting gedeel is); en / of 

 howe en ander organisasies as dit vir regspleging benodig word, om 

belangrike belange te beskerm en om die veiligheid of integriteit van die 

sinode te beskerm. 

 

As u enige vrae het oor die bogenoemde kategorieë van mense en / of organisasies, 

kontak ons asseblief met behulp van die kontakinligting in hierdie 

Privaatheidsverklaring. Die tersaaklike besonderhede word in Afdeling B uiteengesit. 

 

3. Gebruik van jou persoonlike inligting met jou toestemming 

 

Wanneer ons u toestemming moet kry om u persoonlike inligting te verwerk, is u geregtig 

om u toestemming te enige tyd terug te trek. 
 

Soos hierbo opgemerk, verwerk ons egter soms u persoonlike inligting op grond van ’n 

ander rede, in welke geval die onttrekking van u toestemming nie sal verander hoe ons u 

persoonlike inligting verwerk nie. 
 

As u u toestemming wil terugtrek, kan u dit doen deur ons te kontak deur die inligting in 

Afdeling B te gebruik. 

 

In teenstelling met die gebruik soos hierbo beskryf, vertrou ons op u toestemming om u 

persoonlike inligting te gebruik. Ons vertrou dat u toestemming sal gee: 
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3.1. wanneer u versoek dat ons u persoonlike inligting met iemand anders deel en 

daartoe toestem (byvoorbeeld Aon Healthcare ten opsigte van mediese fonds; ABR-

kantoor ten opsigte van u bevoegdheid; Registrateur van huwelike ten opsigte van u 

aanstelling as huweliksbevestiger); 

3.2. waar u ’n keuse uitgeoefen het om elektroniese kommunikasie (eNuus Noord-

Kaapland) te ontvang (en daarna nie ’n keuse uitgeoefen het of versoek het om van 

enige verspreidingsslys verwyder te word nie); en/of 

3.3. wanneer u inligting aan ons in korrespondensie beskikbaar stel, sodanige inligting 

ons benodig om op u navraag te reageer, en slegs waar dit wettig is. 

 

Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland: Toestemming in terme van die 

Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) 
 

 

Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland: Toestemming in terme van die Wet 

op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) 
 

Hiermee gee ek as datasubjek toestemming dat my persoonlike inligting wat benodig word vir 

die werksaamhede van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland op alle 

papier- en digitale stelsels van die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-

Kaapland gestoor en gebruik mag word. 

“Gebruik” sluit kommunikasie op papiergebaseerde of digitale kanale in, soos e-pos en/of 

sosiale media, asook waar nodig die deel van my inligting met formele vennote van die Sinode 

(bv. die Kerkjaarboek of Pensioenfondse waarmee die Sinode affilieer). 
 

 Volle name _________________________________ 

 Van _________________________________ 

 Gemeente _________________________________ 

 My rol in die kerkverband _________________________________ 

 Selfoonnommer _________________________________ 

 E-pos adres _________________________________ 
 

 Hiermee stem ek in dat die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-

Kaapland my persoonlike inligting wat benodig word vir die werksaamhede van die 

kerkverband van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland op alle 

papier- en digitale stelsels van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland 

mag stoor en gebruik. 
 

    Ja      Nee    
 

 

U het die reg om u toestemming te eniger tyd terug te trek – die kontakinligting word in 

Afdeling B gegee. Let wel: as u toestemming terugtrek, sal dit beteken dat ons 

soortgelyke toekomstige verwerking sal staak. Die onttrekking van u toestemming sal 

egter nie die verwerking wat ons voorheen gedoen het ongeldig maak voordat u u 

toestemming teruggetrek het nie. 

 

Let daarop dat, indien ons op ’n ander wettige rede staatmaak om u persoonlike inligting 

te verwerk waarvoor u nie toestemming voor hoef te gee nie, sal dit nie die verwerking 

daarvan beïnvloed indien u u toestemming terugtrek nie. Dit is die geval waar die 

verwerking nodig is vir die uitvoering van ons ooreenkoms met u, of waar ons u 

persoonlike inligting moet verwerk om aan die wet te voldoen, soos hierbo beskryf. 

 

Ons sal voortgaan om u persoonlike inligting vir daardie wettige doeleindes te verwerk, 

nieteenstaande die feit dat u u toestemming teruggetrek het ten opsigte van een van die 

bogenoemde doeleindes wat u toestemming vereis. 
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Is u verplig om persoonlike inligting te verskaf? 
 

 

As u van die sinodale kantoor se dienste gebruik wil maak, is daar inligting wat u aan ons 

moet verskaf as gevolg van Kerkordelike voorskrifte (artikels, bepalings en reglemente), of 

omdat ons die inligting nodig het om ons dienste aan u te lewer. 

 

Ons is verplig om sekere persoonlike inligting in te samel. Byvoorbeeld as ons die registrateur 

van huwelike skakel ten opsigte van u aanstelling as huweliksbevestiger. 

 

In ander gevalle het ons die inligting nodig om ’n diens aan u te kan lewer. Ons het byvoorbeeld 

u bankrekeninginligting nodig om u reis- en verblyfkoste te betaal wanneer u sinodale 

vergaderings en/of byeenkomste bywoon. 

 

Ons sal u meedeel wanneer die persoonlike inligting wat aangevra word verpligtend is en/of dit 

vrywillig is. As u nie die verpligte persoonlike inligting verskaf nie, sal ons nie die dienste 

behoorlik kan lewer nie en/of alle verpligtinge ingevolge ons ooreenkoms met u kan uitvoer 

nie. 

 

As u kies om nie vrywillig persoonlike inligting aan ons te verskaf nie, kan dit die kwaliteit van 

die diens wat ons kan lewer, verlaag (as u byvoorbeeld slegs u posadres aan ons verskaf en u e-

posadres nie verskaf nie, sal ons slegs in staat wees om u per slakkepos te kontak). 

 

 
 

Wanneer ons u inligting met ander deel 
 

 

U persoonlike inligting sal met ander ondernemings, reguleerders en owerhede gedeel 

word. 
 

As u verdere vrae het oor die derde partye waarmee ons u persoonlike inligting deel, 

kontak ons asseblief deur die besonderhede in Afdeling B te gebruik. 

 

Ja, daar is sekere Kerkordelike voorskrifte (artikels, bepalings en reglemente) wat ons verplig 

om u persoonlike inligting aan derde partye (soos belastingowerhede) bekend te maak. 

 

Ons sal nooit u persoonlike inligting verkoop, uitgee of verhandel nie. 

 

Ons sal u inligting deel met ander wat die plig het om dit veilig en vertroulik te hou, en waar ons 

’n wettige rede het om dit te doen, soos hierbo uiteengesit. Die kategorieë organisasies 

waarmee ons u inligting sal deel, is: 

 Aon Healthcare ten opsigte van mediese fonds; 

 ABR-kantoor ten opsigte van u bevoegdheidstatus; 

 Registrateur van huwelike ten opsigte van u aanstelling as huweliksbevestiger; 

 Jaarboek van die NG Kerk 

 

Ons kan nie die gebruik van u inligting deur derde partye beheer nie (veral as dit nie ons 

diensverskaffers is nie en onder kontrak met ons is nie, byvoorbeeld persoonlike inligting wat 

met die registrateur van huwelike gedeel word). As sodanig, indien u persoonlike inligting met 



Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland  –  Privaatheidsverklaring 

Bladsy 10 of 13 

’n ander data-beheerder-entiteit gedeel word, sal u regte hê oor hoe die derde party u 

persoonlike inligting hanteer, en u kan en moet direk met daardie partye kontak indien u u 

regte met betrekking tot daardie derde party se gebruik van u persoonlike inligting wil uitoefen. 

 

 
 

Indien ons u data deel 
 

 

Die sinode in Noord-Kaapland is deel van die Algemene Sinode wat uit 10 streeksinodes 

bestaan. 

As gevolg hiervan, kan die sinodale kantoor, of sinodale kantore van ander streeksinodes, u 

persoonlike inligting verwerk en oordra, bv. die Jaarboek van die NG Kerk, wat streng 

verpligtinge het om die inligting veilig te hou. 

 

 
 

Hoe lank ons u inligting sal bewaar 
 

 

U inligting kan vir ’n geruime tyd bewaar word nadat ons verhouding beëindig is (of vir ’n 

onbepaalde tyd indien dit geanonimiseer (“anonymized”) word). 
 

As jy nog vrae het oor ons data bewaringspraktyke, kontak ons asseblief met behulp van die 

besonderhede in Afdeling B. 

 

Ons sal u persoonlike inligting bewaar vir die nodige tydperk om aan die Kerkordelike 

voorskrifte (artikels, bepalings en reglemente) te voldoen en soos uiteengesit in hierdie 

Privaatheidsverklaring. Dit mag nodig wees om van u persoonlike inligting buite hierdie tyd te 

bewaar vir historiese doeleindes of om aan wette te voldoen. 

 

1. Data berging en beveiliging 
 

1.1. Data word op rekenaars (Predikant in sinodale diens, Rekenmeester en Sekretaresse) 

gestoor. 

1.2. Alle data word daagliks gerugsteun – insluitend alle gegewens op Microsoft Outlook 

(bv. elektroniese dagboek, e-pos, verspreidingslyste ensovoorts). 

1.3. Data word outomaties deur programmatuur gerugsteun. 

1.4. Rugsteuning bly egter die verantwoordelikheid van die gebruiker van sodanige data. 

1.5. Rugsteun word in argief/brandkamer op twee Blackarmor Network-attached storage 

(NAS) eenhede gebêre. 

1.6. Harde kopieë word in argief gestoor. 

1.7. Op alle rekenaars is virusprogramme asook spioenasie-programmatuur geïnstalleer 

(Kaspersky Internet Security). 

1.8. Die Elektroniese Kommunikasiebeleid Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland is by die 

sinodale kantoor op aanvraag beskikbaar. Die volgende word daarin aangespreek: 
1.8.1. Standaard programmatuur (Bylae 1) 

1.8.2. Standaard hardeware vereistes (Bylae 2) 

1.8.3. Verskaffers (Bylae 3) 

1.8.4. Standaard goedgekeurde ondersteuningsdienste (Bylae 4) 

1.8.5. Inligtingstegnologie (IT) personeel verantwoordelikheidslys (Bylae 5) 

1.8.6. Goeie praktykskode vir rekenaargebruikers (Bylae 6) 

1.8.7. Magtigingsvorm vir die verwydering van rekenaartoerusting vanaf kerkpersele (Bylae 7) 
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1.8.8. Handeling – uitgediende rekenaartoerusting (Bylae 8) 

1.8.9. Internet- en e-posbeleid (Bylae 9) 

 Beleid E-nuus Noord-Kaapland 

 Beleid Vrouespore Noord-Kaapland 

 Vrywaring: E-posboodskappe vanaf noordkaapland-domein 

 Gedragskode / Gespreksreëls Facebook-bladsy en Facebook–groepe beleid 

 WhatsApp-groepe beleid 

 Koekiebeleid 

 Internet en e-pos beleid verklaring (Aanhangsel 1) 

 

2. Toegang tot data 

2.1. Volgens voorskrifte van Wet 2 van 2000 / PAIA (Promotion of Access to Information 

Act). 

 

3. Hoe lank word die data geberg 

3.1. Volgens voorskrifte van Wet 2 van 2000 / PAIA (Promotion of Access to Information 

Act). 

3.2. Vereiste tydperke vir die bewaring van rekords: PDF 

Minimum requirements for the retention of records: PDF 

3.3. U kan versoek dat die Sinodale Kantoor u persoonlike inligting verwyder. U versoek 

moet, met behulp van Vorm 2 wat ingevolge POPIA vir hierdie proses uitgereik is, aan 

die Inligtingsbeampte by admin@noordkaapland.co.za gestuur word. Let daarop dat 

daar wettige doeleindes kan wees wat ons verbied om u inligting te verwyder. 

U kan Vorm 2 as ’n PDF of as ’n Microsoft Word dokument aflaai: PDF / Word 

 

 
 

U regte (regte van ‘data subjek’) 
 

 

U het ’n aantal regte oor u persoonlike inligting, insluitend die reg om beswaar te maak 

teen die verwerking van u inligting 
 

U sal nie in alle omstandighede hierdie regte kan gebruik nie. 
 

U is ook geregtig om ’n klag by die reguleerder in te dien. 

 

Ingevolge die Beskerming van Persoonlike Inligting het u ’n aantal regte (hieronder uiteengesit). 

Let daarop dat hierdie regte nie sonder beperking is nie, en dat dit in sommige gevalle moontlik 

nie beskikbaar is nie. 

 

Waar van toepassing, het u die reg: 

1. dat u ingelig word oor ons verwerking van u persoonlike inligting; 

2. dat onakkurate / onvolledige persoonlike inligting reggestel moet word; 

3. Ons neem sorg om u persoonlike inligting op datum te hou. Kontak die sekrateresse 

van die Sinodale Kantoor of die predikant in sinodale diens as u persoonlike inligting wil 

opdateer of bywerk: 

 Predikant in sinodale diens Ds. JPL Mostert (admin@noordkaapland.co.za) 

 Sekretaresse Me. NF Fourie (admin@noordkaapland.co.za) 

4. om beswaar te maak teen die verwerking van u persoonlike inligting; 

5. om die verwerking van u persoonlike inligting te beperk; 

6. om u persoonlike inligting te laat uitwis; 
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7. om te versoek om toegang tot u persoonlike inligting te kry en om inligting te bekom 

oor hoe ons dit verwerk; 

8. om u persoonlike inligting digitaal te kopieer of oor te dra; 

9. om beswaar te maak teen geoutomatiseerde besluitneming, gebaseer op 

profielgebaseerde inligting (“profilering such as profiling”). 

 

Om u regte soos hierbo uiteengesit uit te oefen, skryf asseblief aan ons met behulp van die 

besonderhede in Afdeling B. Daar is geen fooi indien u dít versoek. As u versoek egter 

buitensporig of ongegrond is, kan ons ’n redelike fooi hef of weier om daaraan te voldoen. 

 

U het ook die reg om ’n klag by u plaaslike reguleerder vir databeskerming in te dien as u van 

mening is dat ons inbreuk gemaak het op enige van u regte. Inligting oor u plaaslike reguleerder 

vir beskerming van data word in Afdeling B uiteengesit. 

 

Ingevolge die toepaslike wetgewing word daar nie teen u gediskrimineer as u sekere van u 

regte, soos hierbo uiteengesit, uitoefen nie. 

 
 

Sinodale Webwerf en ander webwerwe 
 

 

Die inhoud van hierdie Privaatheidsverklaring sal waarskynlik van tyd tot tyd verander. Ons sal u 

in kennis stel as dit verander. 
 

Ons sal altyd die nuutste weergawe op die Sinodale Webwerf beskikbaar hê. 

 

As u die Sinodale Webwerf gebruik, kan ons tegniese inligting versamel deur die gebruik van 

koekies (“cookies”). Byvoorbeeld watter bladsye op die Sinodale Webwerf deur elke gebruiker 

besoek word en dokumente wat afgelaai word. 

 

Vir meer inligting oor die koekies wat gebruik word deur die Sinodale Webwerf, sien asseblief 

ons Koekiebeleid – dit is op aanvraag by die sinodale kantoor beskikbaar. 

 

As u die Sinodale Webwerf gebruik en ’n skakel daaruit na ’n ander webwerf volg, kan 

verskillende privaatheidsbeleide van toepassing wees. Voordat u persoonlike inligting op ’n 

webwerf indien, moet u die Privaatheidsverklaring raadpleeg. 

 

 
 

Toekomstige veranderinge aan hierdie Privaatheidsverklaring 
 

 

Ons behou ons die reg voor om hierdie Privaatheidsverklaring op enige tydstip op te dateer, en 

ons sal u in kennis stel wanneer ons wesenlike opdaterings doen. 

 

Ons sal u ook van tyd tot tyd op ander maniere in kennis stel oor die verwerking van u 

persoonlike inligting. As u byvoorbeeld vir ’n kursus inskryf wat deur ’n derde party aangebied 

word. 

 

Die nuutste weergawe van hierdie Privaatheidsverklaring kan by die sinodale kantoor aangevra 

word. 
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AFDELING B 

Kontak inligting 
 

 

 
 

Hoe u ons kan kontak 
 

 

U kan die sinodale kantoor kontak as u enige vrae het oor hierdie Privaatheidsverklaring of 

inligting wat ons oor u het. 
Stuur ’n e-pos aan: admin@noordkaapland.co.za 

Bel ons: 053-8329581/2 

Skryf vir ons: 

Posbus 110677 

Hadison Park 

Kimberley 

8306 

Besoek ons: Lawsonstraat 72 

 

 
 

Inligtingsreguleerder en Inligtingsbeamptes 
 

 

Inligting oor die Inligtingsreguleerder en Inligtingsbeamptes en hoe u hulle kan kontak. 
 

Inligtingsreguleerder Adv. Pansy Tlakula JD House 

Stiemensstraat 27 

Braamfontein 

Johannesburg 
 

Posbus 31533 

Braamfontein 

Johannesburg 

2017 
 

inforeg@justice.gov.za 
 

Hoofinligtingsbeampte Dr. Gustav Claassen Posbus 13528 

Hatfield  

0028 
 

Tel. 012 342 0092 
 

info@ngkerk.org.za 

gensecdrc@ngkerk.org.za 

Adjunkinligtingsbeampte Dr. Andrew Kok NG Kerk Argief 

Noordwal-wes 1 

Stellenbosch 
 

Posbus 34 

Stellenbosch 

7599 
 

Tel. 021 882 9923 
 

argief@kaapkerk.co.za 
 

Sinodale Kantoor 

Inligtingsbeampte 

Ds. JPL Mostert Lawsonstraat 72 
 

Posbus 110677 

Hadison Park 

Kimberley 

8306 
 

Tel. 053-8329581/2 
 

admin@noordkaapland.co.za 
 

 


