
PRIVAATHEIDSKENNISGEWING VIR VERWELKOMINGSPROGRAM 

Dit is vir ons baie belangrik om jou privaatheid te beskerm. Die volgende inligting sal jou help verstaan waarom 

ons jou inligting insamel, stoor en gebruik. Ons sal jou inligting vertroulik hou en sal dit slegs bekend maak 

indien die wet so vereis, indien ons dit móét doen om ons ooreenkoms met jou na te kom, of indien jy ons 

toestemming gee. 

Vir enige vrae, kontak ons gerus by welcome@sun.ac.za.  

Hierdie privaatheidskennisgewing is deel van ons ooreenkoms met jou. Ons sal dit dalk van tyd tot tyd moet 

bywerk, maar ons sal jou in kennis stel wanneer dit gebeur.  

1. AAN WIE JY JOU INLIGTING BEKEND MAAK 

Ons is die Sentrum vir Studentegemeenskap binne die Afdeling van die Registrateur. 

2. WAT ONS INSAMEL EN HOE ONS DIT DOEN 

2.1. Wanneer jy die elektronies vraelys voltooi, verkry ons die volgende persoonlike inligting: 

• Geslag 

• Huistaal 

• Inligting oor tipe verblyf of PSO 

• Fakulteit 

2.2. Ons samel nie willens en wetens kinders se persoonlike inligting in nie. 

Deelnemers aan die vraelys moet ouer wees as 18 en ŉ geregistreerde student van die Universiteit van 

Stellenbosch.  Ons sal nie enige inligting van minderjarige kinders insamel sonder die geskrewe 

toestemming van ŉ ouer of voog nie. 

3. WAARVOOR ONS JOU INLIGTING GEBRUIK 

3.1. Ons gebruik jou inligting om ons dienste in die jaarlikse Verwelkomingsprogram te verbeter en uit te 

brei asook vir verslae, publikasies en aanbiedinge by konferensies. 

Ons gebruik u persoonlike inligting om saamgevoegde gedetailleerde statistieke saam te stel om artikels 

oor ons vordering te publiseer, asook  as ŉ maatstaf om te meet teen ander organisasies, nasionaal en 

internasionaal. Dit sluit in: Beurse vir onderrig- en leerkonferensies, en die Vereniging van Kollege- en 

Universiteitsbehuising - Internasionaal (“ACUHO-I”) 
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• Inligting wat in die opname versamel word deel uitmaak van meer statistieke wat in die toekoms in 

verdere opnames versamel sal word. 

3.2. Soms word ons wetlik verplig om persoonlike inligting te versamel 

Wetgewing soos die Wet op Hoër Onderwys noodsaak ons om u persoonlike inligting in te samel 

3.3. Ons gebruik jou inligting vir navorsingsdoeleindes. 

Die inligting wat ons versamel mag gebruik word vir navorsingsdoeleindes.  Ons gebruik jou PI vir 

administrasie en ondersteuning. 

As u ons kontak met 'n navraag, klagte of versoek, sal addisionele inligting van u versoek word en sal dit 

gebruik word om u navraag, klagte of versoeke op te los en op te los. 

3.4. Ons kan volgens wet verplig wees om jou inligting bekend te maak. 

Soms kan die wet ons verplig om jou inligting bekend te maak, byvoorbeeld indien die polisie ’n lasbrief 

uitreik of ’n hof ons beveel om inligting te onthul. Ons sal altyd seker maak dat die versoek bo verdenking 

is. 

4. HOE ONS JOU INLIGTING BESKERM 

4.1   Ons sal nie jou inligting deel of verkoop vir eie gewin nie 

Ons respekteer jou privaatheid en sal nooit enige persoonlike inligting verkoop of deel met ander 

instansies of maatskappye nie.  Ons deel slegs inligting tot die verbetering van die dienste wat betrekking 

het op die Verwelkomingsprogram. 

4.2 Ons neem jou privaatheid en die veiligheid van jou persoonlike inligting ernstig op. 

Ons het redelike veiligheidsmaatreëls getref op grond van die sensitiwiteit van die persoonlike inligting om 

dit teen verlies, misbruik en ongemagtigde toegang, bekendmaking, wysiging of vernietiging te beskerm. 

Ons moniteer byvoorbeeld gereeld ons stelsels vir moontlike kwesbaarhede en aanvalle. Tog is geen stelsel 

volmaak nie. Daarom kan ons nie waarborg dat niemand ooit die inligting sal kan bekom, bekend maak, 

wysig of vernietig weens ’n sekuriteitsbreuk in enige van ons fisiese, tegniese of bestuursmaatreëls nie. 

4.3 Ons sal jou in kennis stel indien jou privaatheid ooit in gevaar is. 

Hoewel ons nie alle veiligheidsbedreigings kan voorkom nie, het ons maatreëls getref om die risiko vir jou 

privaatheid te beperk indien enigiets sou gebeur. Ons sal jou in kennis stel van enige sekuriteitsbreuk wat 

jou persoonlike inligting raak, tensy die wet vereis dat ons dit nié doen nie. 

 



5 JOU REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE 

Jy het die reg om te weet watter soort persoonlike inligting ons oor jou het, en om dit reg te stel. 

Jy het die reg: 

• om te vra watter persoonlike inligting ons oor jou het; 

• om te vra watter inligting aan ons diens- en ander verskaffers of enige ander derde party gestuur is;  

• om ons te vra om enige verouderde of verkeerde persoonlike inligting wat ons van jou het, by te 

werk, reg te stel of te skrap; 

• om enige direkte bemarkingskommunikasie wat ons dalk aan jou kan stuur, van die hand te wys; en 

• om beswaar te maak teen die verwerking van persoonlike inligting.  

Om toegang te versoek tot die inligting wat ons van jou het óf om jou persoonlike inligting reg te stel, stuur ’n 

e-pos na paia@sun.ac.za. Om jou inligting te beskerm, kan ons op bewys van jou identiteit aandring.  
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