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1. LYS VAN AKRONIEME EN AFKORTINGS 

 

“AIB” Adjunk Inligtingsbeampte  

“HUB” Hoof Uitvoerende Beampte 

“IB“ Inligtingsbeampte 

“Minister” Minister van Justisie en Korrektiewe Dienste 

“PAIA” Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting,  

 Wet Nr. 2 van 2000, soos gewysig 

“POPIA” Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting,  

 Wet Nr. 4 van 2013 

“Reguleerder” Inligtingsreguleerder 

“Republiek” Republiek van Suid-Afrika 

 

 

2. INLEIDING TOT MASTHEAD 

Masthead (Edms) Bpk (“Masthead”) is in 2004, kort voor die implementering van die Wet op Finansiële 

Advies- en Tussengangersdienste (“FAIS”) bekend gestel. Die vernaamste oogmerk was om 

ondersteuning aan onafhanklike finansiële adviseurs (“OFAs”) te bied en om hulle te help om hul 

onafhanklikheid te behou. Dié diens is later na finansiële diensverskaffers (“FDVs”) uitgebrei. Vandag 

fokus ons op die ontwikkeling en lewering van unieke voldoenings-, risikobestuurs-, pragtykbestuurs- 

en sake-intelligensiedienste.  

 

3. DIE DOEL VAN DIE PAIA-GIDS   

 

3.1 Hierdie gids is saamgestel ingevolge die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, 

Wet Nr. 2 van 2000 (“PAIA” of “die Wet”). Die Wet gee uitvoering aan die grondwetlike reg 

van toegang tot inligting soos vervat in artikel 32 van die Suid-Afrikaanse Grondwet.   

 

3.2 Ingevolge die Wet word daar van privaat liggame vereis om ’n gids, as ’n handleiding vir 

versoekers van inligting, saam te stel. Hierdie gids sit die prosedure uiteen wat versoekers, 

wat ’n reg wil uitoefen of beskerm, moet volg wanneer inligting vanaf Masthead versoek 

word. Die gids verskaf ook ’n uiteensetting van die tipe rekords wat deur Masthead gehou 

word asook die beskikbaarheid daarvan.  
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3.3 Die PAIA-gids is ’n nuttige handleiding vir die publiek, wat inligting oor die volgende bevat: 

 

3.3.1 Die verskillende kategorieë van rekords wat deur Masthead gehou word, wat 

beskikbaar is sonder om ’n formele PAIA-versoek te rig; 

 

3.3.2 Hoe om ’n versoek te rig, om toegang tot rekords, wat deur Masthead gehou word, te 

verkry, met ’n beskrywing van die onderwerpe waaroor rekords gehou word, asook die 

kategorieë van rekords wat oor die betrokke onderwerpe gehou word;  

 

3.3.3 ’n Beskrywing van die rekords wat Masthead hou, wat ingevolge enige ander wetgewing 

beskikbaar is; 

 

3.3.4 Kontakbesonderhede van die Inligtingsbeampte en Adjunk Inligtingsbeampte, wat die 

publiek behulpsaam sal wees met die rekords waartoe hulle toegang verlang; 

 

3.3.5 ’n Beskrywing van die gids oor hoe om PAIA te gebruik, soos bygewerk deur die 

Reguleerder, en hoe om toegang te verkry; 

 

3.3.6 Of die liggaam persoonlike inligting verwerk, om watter rede die liggaam persoonlike 

inligting verwerk, en ’n beskrywing van die kategorieë van data-onderwerpe, en van die 

inligting/kategorieë van inligting ten opsigte daarvan;  

 

3.3.7 ’n Beskrywing van die kategorieë van data-onderwerpe en van die inligting/kategorieë 

van inligting ten opsigte daarvan; 

 

3.3.8 Die ontvangers/kategorieë van ontvangers aan wie die persoonlike inligting verskaf mag 

word; 

 

3.3.9 Of Masthead beoog om persoonlike inligting buite die Republiek van Suid-Afrika te deel 

of verwerk en die ontvangers/kategorieë van ontvangers met wie die persoonlike 

inligting gedeel mag word; en  

 

3.3.10 Of Masthead oor die nodige sekuriteitsmaatreëls beskik om die vertroulikheid, 

integriteit en beskikbaarheid van die persoonlike inligting wat verwerk gaan word, te 

verseker 
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4. SLEUTELKONTAKBESONDERHEDE VIR TOEGANG TOT INLIGTING VAN MASTHEAD  

 

4.1. Hoofinligtingsbeampte: 

Naam:    Mev. Joleen John  

Telefoon:    021 686 3588  

E-pos:    compliance@masthead.co.za 

Faksnommer:   021 686 3589 

 

4.2. Adjunk Inligtingsbeampte:  

Naam:    Mnr. Laurence Muller  

Telefoon:    021 686 3588  

E-pos:    compliance@masthead.co.za 

Faksnommer:   021 686 3589 

 

4.3. Algemene kontak vir toegang tot inligting: 

E-pos:    compliance@masthead.co.za 

 

4.4. Nasionale of Hoofkantoor: 

Posadres:  1st Vloer, Park Terraces, Golf Park, Raapenberg Pad, 

Mowbray, Kaapstad, 7700. 

Straatadres:  1st Vloer, Park Terraces, Golf Park, Raapenberg Pad, 

Mowbray, Kaapstad, 7700. 

Telefoon:    021 686 3588   

E-pos:    compliance@masthead.co.za 

Webadres:    www.masthead.co.za 

 

5. HOE OM PAIA TE GEBRUIK EN TOEGANG TOT DIE GIDS TE VERKRY 

5.1. Die Inligtingsreguleerder het, ingevolge artikel 10(1) van PAIA, soos gewysig, die hersiene 

Gids oor hoe om PAIA te gebruik (die “Gids”) op ’n maklik verstaanbare manier bygewerk 

en beskikbaar gestel, soos wat redelikerwys verwag kan word deur ’n persoon wat ’n reg 

wil uitoefen, soos voorsien in PAIA en POPIA. 

 

5.2. Die Gids is in elkeen van die amptelike tale, asook in braille beskikbaar. 
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5.3. Die Gids gee ’n uiteensetting van: 

 

5.3.1. die oogmerke van PAIA en POPIA; 

 

5.3.2. die pos- en straatadresse, telefoon- en faksnommers en, indien beskikbaar, die 

elektroniese eposadres van: 

 

5.3.2.1. die Inligtingsbeampte van elke openbare liggaam; en 

 

5.3.2.2. elke Adjunk Inligtingsbeampte van elke openbare en privaat liggaam, 

aangewys ingevolge artikel 17(1) van PAIA1 en artikel 56 van POPIA2; 

 

5.3.3. die wyse en formaat van ’n versoek om: 

 

5.3.3.1. toegang tot ’n rekord van ’n openbare liggaam, soos voorsien in 

artikel 113; en 

 

5.3.3.2. toegang tot ’n rekord van ’n privaat liggaam, soos voorsien in artikel 

504; 

 

5.3.4. die bystand wat deur die Inligtingsbeampte van ’n openbare liggaam beskikbaar 

is ingevolge PAIA en POPIA; 

 

5.3.5. die bystand wat deur die Reguleerder beskikbaar is ingevolge PAIA en POPIA; 

 

 
1  Artikel 17(1) van PAIA ‒ Vir die doel van PAIA moet elke openbare liggaam, onderworpe aan wetgewing wat die indiensneming 

van die betrokke openbare liggaam se personeel reguleer, soveel persone as wat nodig is as Adjunkinligtingsbeamptes aanwys 
om die openbare liggaam so toeganklik moontlik vir voornemende versoekers van sy rekords te maak.  

 
2  Artikel 56(a) van POPIA ‒ Elke openbare en private liggaam moet voorsiening maak, op die wyse soos voorgeskryf in artikel 

17 van die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, met die nodige wysigings, vir die aanwysing van soveel persone 
as wat nodig is, indien enige, as Adjunkinligtingsbeamptes om die pligte en verantwoordelikhede soos uiteengesit in artikel 
55(1) van POPIA op te neem.  

 
3  Artikel 11(1) van PAIA ‒ ’n Versoeker moet toegang verleen word tot ’n rekord van ’n openbare liggaam indien die versoeker 

voldoen aan al die prosessuele vereistes, soos omskryf in PAIA, ten opsigte van ’n versoek om toegang tot die rekord; en daar 
nie enige gronde is om toegang tot die rekord te weier soos voorsien in Hoofstuk 4 van hierdie Gedeelte nie. 

 
4  Artikel 50(1) van PAIA ‒ ’n Versoeker moet toegang verleen word tot enige rekord van ’n private liggaam indien: 

a) die rekord verlang word vir die uitoefening of beskerming van enige regte; 
b) die persoon voldoen aan die prosessuele vereistes, soos omskryf in PAIA, ten opsigte van ’n versoek om toegang 

tot die rekord; en 
c) daar nie enige gronde is om toegang tot die rekord te weier soos voorsien in Hoofstuk 4 van hierdie Gedeelte nie. 
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5.3.6. alle regsmiddele beskikbaar met betrekking tot ’n handeling of versuim om op te 

tree ten opsigte van ’n reg of plig wat deur PAIA en POPIA verleen of opgelê is, 

insluitend die wyse waarop die volgende aangeteken of ingedien moet word: 

 

5.3.6.1. ’n interne appél;  

 

5.3.6.2. ’n klagte by die Reguleerder; en  

 
5.3.6.3. ’n aansoek by ’n hof teen ’n besluit van die Inligtingsbeampte van ’n 

openbare liggaam, ’n besluit oor interne appél of ’n besluit van die 

Reguleerder, of ’n besluit van die hoof van ’n privaat liggaam; 

 

5.3.7. die bepalings van artikels 145 en 516, wat vereis dat ’n openbare liggaam en ’n 

privaat liggaam onderskeidelik, ’n gids sal saamstel met besonderhede oor hoe 

om toegang tot die gids te verkry; 

 

5.3.8. die bepalings van artikels 157 en 528 wat voorsiening maak vir die vrywillige 

openbaarmaking van kategorieë van rekords, deur onderskeidelik ’n openbare 

liggaam en ’n privaat liggaam; 

 

5.3.9. die kennisgewings wat ingevolge artikels 229 en 5410 uitgereik is met betrekking 

tot gelde wat betaalbaar is ten opsigte van versoeke om toegang; en 

 

5.3.10. die regulasies uitgevaardig ingevolge artikel 9211. 

 
5  Artikel 14(1) van PAIA – Die Inligtingsbeampte van ’n openbare liggaam moet ’n gids met die inligting wat in paragraaf 4 hierbo 

beskryf word in ten minste drie amptelike tale beskikbaar stel. 
 
6  Artikel 51(1) van PAIA ‒ Die hoof van ’n private liggaam moet ’n gids met die inligting wat in paragraaf 4 hierbo beskryf word 

beskikbaar stel. 
 
7  Artikel 15(1) van PAIA ‒ Die Inligtingsbeampte van ’n openbare liggaam moet ’n beskrywing van die kategorieë van rekords 

van die openbare liggaam wat outomaties beskikbaar is sonder dat ’n persoon toegang daartoe hoef te versoek, op die 
voorgeskrewe wyse beskikbaar stel. 

 
8  Artikel 52(1) van PAIA ‒ Die hoof van ’n private liggaam kan op ’n vrywillige grondslag ’n beskrywing van die kategorieë van 

rekords van die private liggaam wat outomaties beskikbaar is sonder dat ’n persoon toegang daartoe hoef te versoek, op die 
voorgeskrewe wyse beskikbaar stel. 

 
9  Artikel 22(1) van PAIA ‒ Die Inligtingsbeampte van ’n openbare liggaam aan wie ’n versoek om toegang gerig is, moet die 

versoeker per kennisgewing versoek om die voorgeskrewe fooi (indien enige) te betaal alvorens die versoek verwerk sal word. 
 
10  Artikel 54(1) van PAIA ‒ Die hoof van ’n private liggaam aan wie ’n versoek om toegang gerig is, moet die versoeker per 

kennisgewing versoek om die voorgeskrewe fooi (indien enige) te betaal voordat die versoek verwerk sal word. 
 
11     Artikel 92(1) van PAIA bepaal dat: “Die Minister deur middel van ’n kennisgewing in die Staatskoerant regulasies kan uitvaardig 

ten opsigte van: 

(a)  enige aangeleentheid wat hierdie Wet vereis of toelaat om voorgeskryf te word; 
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5.4. Lede van die publiek kan die Gids gedurende normale werksure by die kantoor van die 

openbare of privaat liggaam, asook by die kantoor van die Reguleerder inspekteer of 

afskrifte daarvan maak.  

 

5.5. Die Gids is ook op die Reguleerder se webwerf beskikbaar: 

(https://www.justice.gov.za/inforeg/) Enige navrae oor die Gids moet aan die 

Inligtingsreguleerder se kantoor gerig word. 

 

5.6. ’n Afskrif van die Gids is ook gedurende normale kantoorure by Masthead se kantoor, ter 

insae vir die publiek, in die volgende twee amptelike tale beskikbaar: 

5.6.1. Engels en Afrikaans. 

 

6. KATEGORIEË VAN REKORDS WAT DEUR MASTHEAD GEHOU WORD EN WAT BESKIKBAAR IS 

SONDER DAT ‘N PERSOON TOEGANG DAARTOE HOEF TE VERSOEK 

Die volgende is kategorieë van rekords wat deur Masthead gehou word en wat beskikbaar is 

sonder dat ’n persoon toegang daartoe hoef te versoek deur Vorm C te voltooi. Met ander woorde 

dit is die tipe rekords wat op ’n webwerf beskikbaar is en wat afgelaai kan word of waarvan ’n 

afskrif versoek kan word deur te bel of ’n e-pos te stuur. 

 

Kategorie van rekords Tipe rekord Beskikbaar op webwerf 
Openbare 

Aangeleenthede/ 

Webwerf 

• Openbare Produkinligting  

• Openbare Maatskappyrekords 

• Mediaverklarings 

• Publikasies 

• Nuusbriewe 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

7. BESKIKBARE REKORDS VAN MASTHEAD IN TERME VAN ANDER WETGEWING  

Rekords wat ingevolge ander wetgewing deur Masthead gehou word, sluit die volgende in maar 

is nie daartoe beperk nie: 

 

 
(b)  enige aangeleentheid ten opsigte van die fooie soos voorsien in artikels 22 en 54; 
(c)  enige kennisgewing soos vereis deur hierdie Wet; 
(d)  eenvormige kriteria wat deur die Inligtingsbeampte van ’n openbare liggaam toegepas moet word om te besluit watter 

kategorieë van rekords beskikbaar gestel sal word ingevolge artikel 15; en 
(e)  enige administratiewe of prosessuele aangeleentheid wat nodig is om die bepalings van die Wet ten uitvoer te bring.” 
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7.1. Wet op Basiese Diensvoorwaardes, Wet Nr. 75 van 1997;  

7.2. Wet op Breëbasis Swart Ekonomiese Bemagtiging, Wet Nr. 53 van 2003;  

7.3. Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes, Wet Nr. 130 van 1993;  

7.4. Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies, Wet Nr. 25 van 2002;  

7.5. Wet op Gelyke Indiensneming, Wet Nr. 55 van 1998;  

7.6. Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum, Wet Nr. 38 van 2001;  

7.7. Wet op Finansiële Advies- en Tussengangersdienste, Wet Nr. 37 van 2002; 

7.8. Wet op Inkomstebelasting, Wet Nr. 58 van 1962;  

7.9. Wet op Arbeidsverhoudinge, Wet Nr. 66 van 1995;  

7.10. Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid, Wet Nr. 85 van 1993;  

7.11. Wet op Pensioenfondse, Wet Nr. 24 van 1956;  

7.12. Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, Wet Nr. 2 of 2000;  

7.13. Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet Nr. 4 van 2013;  

7.14. Wet op Werkloosheidsversekeringsbydraes, Wet Nr. 4 van 2002;  

7.15. Wet op Werkloosheidsversekering, Wet Nr. 30 van 1996; en  

7.16. Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde, Wet Nr. 89 van 1991. 

 

8. BESKRYWING VAN DIE ONDERWERPE WAARVAN MASTHEAD REKORDS HOU ASOOK DIE 

KATEGORIEË VAN REKORDS OOR ELKE ONDERWERP WAT DEUR MASTHEAD GEHOU WORD 

Hierdie afdeling lys die onderwerpe (d.w.s. Finansies of Menslike Hulpbronne) waarvan Masthead 
rekords hou en die kategorieë van rekords wat oor elke onderwerp gehou word, insluitend 
rekords wat ingevolge enige van die Suid-Afrikaanse wetgewings geskep en beskikbaar is. Dié 
rekords is nie vrylik beskikbaar nie, maar kan aangevra word deur Vorm C in te vul. Daar kan nie 
aangeneem word dat die insluiting van enige rekord-onderwerp beteken dat die rekords in 
daardie kategorie ingevolge PAIA beskikbaar gestel sal word nie, aangesien daar sekere gronde 
vir weiering mag bestaan. 

Rekord Onderwerp 

Maatskappysekretarieel  Maatskappydokumente insluitend die akte van oprigting 

 Registers en notuleboeke 

 Statutêre opgawes 

 Volmagte 

 Aandelesertifikate 

Maatskappymagtiging 

en -lisensie 

 FSCA-lisensie  

 CIPC-registrasie 

 Registrasie as ’n Werknemer  
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Rekord Onderwerp 

 BTW-registrasie  

 Registrasie as ’n Belastingbetaler 

Finansieel  Finansiële State 

 Finansiële en Belastingrekords (Maatskappy en 

Werknemers) 

 Bateregister 

 Bestuursrekeninge 

 Bankstate 

 Debiteure/Krediteure state en fakture 

Regsdienste  Ooreenkomste met kliënte, verskaffers, diensverskaffers en 

ander partye 

Roerende en Vaste 

Eiendom 

 Titelaktes 

 Huur ooreenkomste 

 Krediet verkoopsooreenkomste 

 Gewone verkoopsooreenkomste 

Bemarking  Markinligting 

 Inligting oor openbare kliënte  

 Produk brosjures 

 Maatskappy handleidings 

 Produk verkoopsrekords  

 Veld rekords 

 Bemarkingstrategieë  

 Rekord van advertensies en advertensieregister 

 Kliënte-databasis  

 Maatskappy prestasierekords 

Intellektuele Eiendom  Handelsmerke, patente, ontwerpe, sjablone, 

seminaarinhoud, aanlyn kursusmateriaal, 

voldoeningsmoniteringsplanne, artikels, meningstukke, 

bedryfskennis, en lisensie-ooreenkomste vir diesulkes 
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Rekord Onderwerp 

Strategiese 

Dokumente, Planne en 

Voorleggings 

 Jaarverslae 

 Strategiese Plan 

 Jaarlikse Prestasieplan 

Administrasie en 

Inligtingstegnologie 

 Intranet 

 Korrespondensie met interne en eksterne partye 

 Masthead-stelseldokumentasie en handleidings 

(Riskmaster, MIS, Connect, CRM) 

Operasioneel  Beleide en Prosedures 

 Bedryfsmagtigings- en voldoeningsrekords 

 Bedryfsvrystellingsrekords 

 Rampherstel-en-implementeringsplanne 

Menslike Hulpbronne  Beleide en Prosedures 

 Personeelinligting 

 Dienskontrakte 

 Opleidingsrekords 

 Werkplek- en vakbondooreenkomste 

 Byvoordeel-ooreenkomste, -reëls en -rekords 

Voldoening   CRM-rekords 

 Voldoeningsverslae 

 Korrespondensie met reguleerders en kliënte 

 Implementeringsrekords 

Webwerf  Maatskappyprofiel 

 Diens- en kundigheidsgebiede 

 Nuus en Publikasies 

 Dekking 

 Kliënteportaal 

 

 

 

 

 



 

Bladsy 11 van 16 
 

Masthead PAIA-GIDS © 2022 Masthead (Pty) Ltd 

 

9. VERWERKING VAN PERSOONLIKE INLIGTING 

 

9.1 Doel van die verwerking van persoonlike inligting 

Masthead sal persoonlike inligting slegs verwerk in ooreenstemming met Masthead se 

Privaatheidsbeleid, wat op Masthead se webwerf beskikbaar is.  

 

9.2 Beskrywing van die kategorieë van data-onderwerpe en die inligting/kategorieë van 

inligting wat verwerk is 

Hierdie afdeling spesifiseer die kategorieë van data-onderwerpe ten opsigte waarvan 

Masthead persoonlike inligting verwerk, en die aard of kategorieë van die persoonlike 

inligting wat verwerk word. Daar kan nie aanvaar word dat die insluiting van enige rekord-

onderwerp beteken dat die rekords in daardie kategorie ingevolge PAIA beskikbaar gestel 

sal word nie, aangesien daar sekere gronde vir weiering mag wees. 

 

 

Kategorieë van  

data-onderwerpe 

 

Persoonlike inligting wat verwerk mag word 

Klante/Kliënte Naam van klant/kliënt, Maatskappykode vir kliënt soos 

volgens die Kliënteverhoudingsbestuur (CRM)-stelsel, Naam 

en Van van Voldoeningsbeampte wat gekoppel is aan 

daardie kliënt/FDV. Naam, Van, Identiteitsnommer, Adres, 

Kwalifikasies, Geslag, Ras, Kontakinligting, Besigheidsadres, 

Bankbesonderhede van besigheid, Registrasienommer van 

besigheid. 

Diensverskaffers Naam, Registrasienommer, BTW-nommer, Adres, 

Handelsgeheime en Bankbesonderhede. 

Werknemers Naam, Van, Identiteitsnommer, Adres, Bankbesonderhede, 

Kwalifikasies, Geslag, Ras, Kontakbesonderhede. 

Derdeparty-

kontrakteurs 

Naam, Van, Identiteitsnommer, Aanmeld-gebruikersnaam, 

Adres, Kwalifikasies, Geslag, Ras, Kontakinligting, 

Besigheidsadres, Bankbesonderhede van besigheid, 

Registrasienommer van besigheid. 
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Kategorieë van  

data-onderwerpe 

 

Persoonlike inligting wat verwerk mag word 

IT-infrastruktuur Naam, Van, identiteitsnommer, Aanmeld-gebruikersnaam, 

Adres, Kwalifikasies, Geslag, Ras, Kontakinligting van 

werknemers. 

Bemarking Naam, Van, Naam van besigheid 

Bestuurskantoor Naam, Van, Persoonlike e-posadres, Huis-faksnommer, 

Huis-posadres, Huis-telefoonnommer. 

Korporatiewe kliënte  Naam, Van, E-posadres van besigheid, Professionele 

lisensienommer, Ander vertroulike en privaat inligtings-

onderwerpe, Identiteitsnommer, Adres, Kwalifikasies, 

Geslag, Ras, Kontakinligting, Besigheidsadres, 

Bankbesonderhede van besigheid, Registrasienommer van 

besigheid.  

Finansiële kantoor Naam, Van, Identiteitsnommer, Tipe ID, Geslag, 

Persoonlike selfoonnommer, Naam van rekeninghouer, 

Tipe rekening, Naam van bank, Rekeningnommer, 

Takkode. 

 

 

9.3 Die ontvangers of kategorieë van ontvangers aan wie die persoonlike inligting verskaf 

mag word 

 

 

Kategorie van persoonlike inligting 

Ontvangers of kategorieë van ontvangers 

aan wie persoonlike inligting verskaf mag 

word 

Identiteitsnommer en naam, vir nagaan 

van misdaadrekord 

Suid-Afrikaanse Polisiediens 

Kwalifikasies, vir verifiëring van 

kwalifikasies 

Regulatoriese liggame van die Suid-

Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid 

 

Krediet- en betalingsgeskiedenis, vir 

kredietinligting 

Kredietburo’s 
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Kategorie van persoonlike inligting 

Ontvangers of kategorieë van ontvangers 

aan wie persoonlike inligting verskaf mag 

word 

Naam, adres, registrasienommer of 

identiteitsnommer, werkstatus, 

bankbesonderhede. 

Derdeparty-kontrakteurs 

Naam, adres, registrasienommer of 

identiteitsnommer, werkstatus, 

bankbesonderhede, besigheidsinligting, 

handelsinligting, statutêre verslae, 

besigheidsverslae.  

Reguleringsliggame 

 

 

9.4 Beplande oorgrensvloei van persoonlike inligting 

Masthead gebruik die Microsoft Azure-wolkgebaseerde data-inligtingsplatform wat in die 

Europese Unie gehuisves is. Masthead het die nodige sekuriteitsmaatreëls op hul stelsels 

aangebring om maatskappy-inligting teen ongemagtigde toegang en gebruik te beskerm. 

Hierdie maatreëls is aanvullend tot Microsoft se standaard, platform-wye 

databeskermingsbeleid. 

 

Vir meer inligting oor Microsoft se databeskermingsbeleid, kliek op: Protection of customer 

data in Azure | Microsoft Docs   

 

9.5 Algemene beskrywing van die Inligtingsbeveiligingsmaatreëls wat deur Masthead 

geïmplementeer is om die vertroulikheid, integriteit en beskikbaarheid van die inligting 

te verseker 

Masthead se inligtingstelsels is ooreenkomstig ISO27001 (International Organisation for 

Standardisation)-standaarde gebou. Die aanvaarde gebruik van alle Masthead-toestelle en 

-inligtingstelsels word deur die standaard en gepaardgaande beleide gereguleer. 

 

Die ISO27001-beleide maak voorsiening vir die beveiliging van inligting, insluitend 

persoonlike inligting. Dit verseker dat basiese sekuriteitsplatforms, oplossings, sagteware, 

beginsels en argitektuur in plek is om inligtingstelsels teen datalekplekke en die misbruik 

van inligting te beskerm. 
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10. BESKIKBAARHEID VAN DIE GIDS 

 

10.1 Die Gids is soos volg beskikbaar: 

10.1.1 Op www.masthead.co.za; 

10.1.2 By Masthead se Hoofkantoor in Kaapstad gedurende normale kantoorure op 

aanvraag van enige persoon ná betaling van ’n voorgeskrewe fooi; en 

10.1.3 By die Inligtingsbeampte. 

 

11. VOORGESKREWE FOOIE EN VORMS 

 

11.1 Indien u toegang versoek tot rekords wat persoonlike inligting oor uself bevat, is geen 

versoekfooi betaalbaar nie. Enige ander versoek ingevolge PAIA moet by wyse van die 

voorgeskrewe vorms en met betaling van die voorgeskrewe fooie gerig word.  

11.2 Die volgende fooie is, of mag, betaalbaar wees: 

11.2.1 Aanvanklike Versoekfooi, wanneer die aanvanklike versoek gerig word. 

11.2.2 Indien die versoek toegestaan word, is ’n toegangsfooi betaalbaar vir die 

reproduksie van die rekords en vir die tyd, van meer as een uur, om die rekords vir 

openbaarmaking te soek en gereed te kry. Indien dit meer as ses uur sal duur om 

die rekords vir openbaarmaking gereed te kry, mag ’n deposito van een-derde van 

die verwagte toegangsfooi as ’n deposito versoek word.  

11.2.3 Betalingsbesonderhede kan van die Inligtingsbeampte verkry word. 

 

Verwys na Bylae 1 vir die Masthead-PAIA-proses en Bylae 2 vir die voorgeskrewe fooie.  

 

12. BYWERKING VAN DIE GIDS 

 

Die hoof van Masthead sal hierdie gids op ’n gereelde grondslag bywerk en publiseer 

dienooreenkomstig PAIA- en POPIA-regulasies. 

 

 

 

Uitgereik deur 

Mev. Joleen John 

Besturende Direkteur
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BYLAE 1 ‒ DIE MASTHEAD PAIA-VERSOEKPROSES 

 

1. Die versoeker moet die voorgeskrewe vorm 
(Vorm C) gebruik om 'n versoek vir toegang tot 

rekords te rig. 

2.Die versoek moet gerig word aan die 
Inligtingsbeampte by 

compliance@masthead.co.za.

3. Die versoeker moet voldoende besonderhede 
verskaf van die rekords wat versoek word, asook 

van die reg wat hy/sy wil beskerm, en moet 
verduidelik waarom die rekords benodig word om 

sodanige reg te beskerm. 

1. Masthead sal die aansoek en alle dokumentasie 
nagaan en die versoeker in kennis stel van die 

tersaaklike fooie.

2. Masthead sal by ontvangs van betaling en die 
toepaslike vorms, 'n beslissing maak oor die 

versoek en die versoeker binne 30 dae, en op die 
vereiste vorm, in kennis stel van die beslissing om 

die versoek toe te staan of te weier. 

3.  Indien die versoek toegestaan word, sal 
Masthead 'n addisionele toegangs- en 

reproduksiefooi hef, wat betaalbaar is voor enige 
inligting beskikbaar gestel sal word. 

1. Wanneer die versoeker alle kostes aanvaar het, 
sal Masthead voortgaan met die voorbereiding en 

orden van die inligting. 

2. Masthead sal die versoeker in kennis stel van 
die verwagte tydsduur en leweringsdatum.

3. Die versoeker sal die inligting ontvang in die 
formaat soos aangedui op die aansoekvorm.
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BYLAE 2 ‒ GELDE TEN OPSIGTE VAN PRIVAAT LIGGAME / VERSOEK OM INLIGTING  

Item Beskrywing Bedrag 
 Aanvanklike versoekfooi  

1.  Die aanvanklike versoekfooi betaalbaar deur elke versoeker R140.00 
 Toegangs- en reproduksiefooi  

2.  Fotostaat/gedrukte swart-en-wit afskrif van A4-grootte bladsy R2.00 per bladsy of gedeelte daarvan 

3.  Gedrukte afskrif van A4-groote bladsy R2.00 per bladsy of gedeelte daarvan 
4.  Vir ’n kopie in ’n rekenaar-leesbare formaat: 

(iii) Geheuestafie (voorsien deur die versoeker)  
(iv) Kompakskyf 

 Indien voorsien deur die versoeker  
 Indien voorsien aan die versoeker 

R40.00 
 
 
R40.00 
R60.00 

5.  Vir ’n transaksie waar visuele beelde betrokke is, per A4-grootte bladsy Diens word uitgekontrakteer. Fooi sal afhang van 
die diensverskaffer se kwotasie 6.  Afskrif van visuele beelde 

7.  Transkripsie van ’n oudiorekord, per A4-grootte bladsy R24.00 
8.  Kopie van ’n oudiorekord op: 

(v) Geheuestafie (voorsien deur die versoeker)  
(vi) Kompakskyf 

 Indien voorsien deur die versoeker  
 Indien voorsien aan die versoeker 

R40.00 
 
 
R40.00 
R60.00 

9.  Om ŉ rekord vir bekendmaking op te spoor en voor te berei, vir elke uur of 
gedeelte van ŉ uur, uitsluitend die eerste uur, wat redelikerwys nodig is vir so ’n  
soektog en voorbereiding  
Om nie ’n totale koste te oorskry nie van - 

R145.00 
 
 
R435.00 

10.  Deposito: Indien soektog 6 uur oorskry Een-derde van die bedrag per versoek soos 
bereken in terme van items 2 tot 8 

11.  Posgeld, e-pos of enige ander elektroniese oordrag Werklike koste, indien enige 
 


