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Suid-Afrika is behoorlik aan 
die gons oor “Popia”, ook 
bekend as die Wet op die 

Beskerming van Persoonlike In-
ligting.

Wat is dit egter? En watter im-
pak het dit op die inwoners van 
’n deeltitelskema, of enige ander 
behuisingskema waar ’n huiseie-
naarsvereniging vir die bestuur 
verantwoordelik is?

Die Wet op die Beskerming 
van Persoonlike Inligting (Wet 4 
van 2013), is ’n wet wat verlede 
jaar, op 1 Julie 2020, in werking 
getree het.

Die oogmerk van hierdie wet 
is om uitvoering te gee aan ’n 
persoon se reg op privaatheid, 
soos verleen in artikel 14 van 
ons Grondwet – én om die be-
skerming van persoonlike inlig-
ting wat verwerk word deur 
openbare en private instansies 
te bevorder.

Volgens hierdie nuwe wet is 
daar aan alle instansies ’n ver-
gunningstydperk van ’n jaar ver-
leen tot en met 1 Julie vanjaar, 
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ten einde al hul prosesse vir die 
verwerking van persoonlike in-
ligting in plek te kry.

Blik op skemas 
Waar word persoonlike inligting 
tipies in deeltitelskemas ver-
werk en wat word as persoonlike 
inligting geklassifiseer?

Wanneer jy oordrag neem van 
jou huis in ’n deeltitelskema, sal 
die regspersoon of huiseienaars-
vereniging tipies vir jou ’n vorm 
stuur om in te vul.

Daarop vul jy gewoonlik jou 
naam, kontakbesonderhede en 
dikwels jou bankbesonderhede 
in. Hierdie inligting is gewoon-
lik nodig sodat die regspersoon 
met jou kan kommunikeer, de-
bietorders in plek kan kry vir 
die betaling van heffings en so 
meer.

Jou vingerafdruk, selfoonnom-
mer en/of rybewysinligting 
word dalk ook op ’n elektroniese 
toegangsbeheerstelsel gelaai, so-
dat jy by die kompleks se hek in 
en uit kan gaan.

Finansiële opsommings van 
jou betalings en agterstallige be-
drae word byvoorbeeld gehou, 
sodat die regspersoon kan seker 
maak dat jy alle geld wat deur 
jou verskuldig is, betaal.

Popia definieer persoonlike in-
ligting baie breedvoerig in arti-
kel 1, maar ter opsomming ver-
wys dit na inligting wat verband 
hou met ’n identifiseerbare, le-

wende, natuurlike persoon – en 
in sekere gevalle ’n identifiseer-
bare juridiese persoon.

Dít sluit onder meer inligting 
in rakende geslag, ras, swanger-
skap, huwelik-
status, ouder-
dom, geloof, 
kultuur, geestes-
toestand, taal, 
mediese, finan-
siële, misdadige 
en indiensne-
mingsgeskiede-
nis, e-posadres, 
telefoonnom-
mer, adres, bio-
metriese inlig-
ting (bloed-
groep, DNS, 
stem-, gedrags- 
of retina-inlig-
ting) en per-
soonlike voor-
keure en opi-
nies. 

Die vrae 
Nou wonder se-
kere van die lesers seker: Is die 
impak van die bepalings van die 
wet dat persoonlike inligting nie 
verwerk mag word nie?

Die antwoord is nee. Persoon-
like inligting sal steeds deur 
regspersone, huiseienaarsvereni-
gings en bestuursagente verwerk 
moet word om die bestuur van 
die skema te kan behartig.

Artikel 4 van Popia bepaal by-

voorbeeld die voorwaardes waar-
onder persoonlike inligting ver-
werk mag word.

Die stelsels wat ’n regsper-
soon/huiseienaarsvereniging/

bestuursagent 
in plek moet kry 
teen 1 Julie van-
jaar, moet ook 
natuurlik binne 
die konteks van 
die wet saamge-
stel word.

Dan kom daar 
nog ’n vraag by 
my op: Wat 
word van deelti-
telskemas se 
trustees en be-
stuursagente 
verwag in terme 
van die Popia-
wet?

Teen hierdie 
tyd moet trus-
tees en bestuurs-
agente reeds 
weet waar en 
hoe hulle inlig-

ting inwin en stoor, hoe lank 
hulle die inligting hou en hoe 
hulle hul werkswyse sal moet 
verander om te voldoen aan Po-
pia.

’n Verantwoordelike persoon 
(trustee) sal aangestel moet word 
as die deeltitelskema se inlig-
tingsbeampte en moet op die re-
guleerder se webtuiste as sulks 
geregistreer word.

Beleide sal in plek gesit moet 
word vir die verwerking en die 
totnietmaking van persoonlike 
inligting, sowel as vir hoe ver-
soeke vanaf individue rakende 
die verwerking van hul persoon-
like inligting hanteer sal word. 

Laaste sê 
’n Balans moet gehandhaaf word 
tussen ’n persoon se reg tot inlig-
ting en die beskerming van die 
verwerking van persoonlike in-
ligting.

In kort: Die goue reël is dat die 
trustees of die bestuursagent 
slegs inligting moet inwin wat 
werklik nodig is vir die doel 
waarvoor dit versoek word.

Daarbenewens moet daardie 
inligting veilig en ingevolge 
Popia se voorskrifte beskerm 
en bewaar word, en op ’n be-
hoorlike wyse tot niet gemaak 
word wanneer dit nie meer no-
dig is vir die doel waarvoor dit 
ingewin was nie.

Indien jou deeltitelskema nog 
geen stappe gedoen het om aan 
Popia te voldoen nie, maak asse-
blief werk daarvan ten einde die 
laaste oorblywende 26 dae vir 
voldoening aan hierdie wet be-
hoorlik aan te wend.

) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. Stuur 
e-pos met eiendomsverwante na-
vrae na info@dhmlaw.co.za.

Impak van Popia op eiendom

‘‘Is die impak van die 
bepaling van die 
wet dat persoonlike 
inligting nie verwerk 
mag word nie? Nee. 
Persoonlike inligting 
sal steeds deur 
regspersone, 
huiseienaars-
verenigings en 
bestuursagente 
verwerk moet 
word . . .


