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3. WEBTUISTE PRIVAATHEIDSBELEID 

 

Die volgende tabel bevat belangrike inligting rakende die Geopende Deure Privaatheidsbeleid en sluit die verskeie vrywarings en 

toestemmings deur u verskaf aan Geopende Deure in verband met die gebruik van u Persoonlike Inligting in. Hierdie gedeelte van die 

Webtuiste Regskennisgewing is laas nagegaan op 3 September 2010. U word geadviseer om gereeld hierdie Terme en Voorwaardes 

na te gaan vir enige aanpassings of opgraderings. 

 

Navrae: southafrica@od.org 

 

3.1. Privaatheid en Persoonlike Inligting: 

3.1.1. Geopende Deure poog om te voldoen aan al die wette en regulasies insluitende die Suid Afrikaanse 

Konstitusie van 1996 asook ander wetgewing wat voorsiening maak vir hierdie privaatheid. Derhalwe 

streef Geopende Deure daarna om kwaliteit en akkuraatheid te verseker van persoonlike inligting in sy 

besit en verwerk onder die Suid Afrikaanse wet. 

3.1.2. Geopende Deure sal nie verplig wees om die identiteit van die versender van enige boodskap of inhoud te 

bepaal of te verskaf nie. 

 

3.2. Persoonlike Inligting ingesamel, Beginsel van minimalisme en Doel van insameling: Geliewe verseker te 

wees dat die privaatheid van Geopende Deure se Lede van uiterste belang vir Geopende Deure is. Die 

Geopende Deure Webtuiste versamel, prosesseer en stoor persoonlike inligting van sy Lede onderhewig aan die 

volgende beginsels: 
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3.2.1. Relevante en minimale persoonlike inligting van Lede word ingesamel ten einde die kommunikasie tussen 

die Lede en Geopende Deure effektief te kan bestuur. Lede bevestig dat alle persoonlike inligting verskaf 

deur hulle rakende enige elektroniese transaksie beide waar en korrek is. In die geval dat ŉ Lid se 

persoonlike inligting verander na indiening, is dit die Lid se verantwoordelikheid om Geopende Deure 

onmiddellik van sodanige veranderinge in kennis te stel. Kennisgewing van verandering moet per e-pos 

versend word aan southafrica@od.org. U stem toe en bevestig om Geopende Deure te verdedig en te 

vrywaar en verder Geopende Deure, sy beamptes, direkteurs, werknemers, agente, lisensiehouers, 

verskaffers en lede te vrywaar van en teen enige eise, skade, aksies en laste, insluitende, sonder enige 

beperking, verlies van winste, direk of indirek, toevallige, spesiale, gevolgskade of straffende 

skadevergoeding voortspruitend uit Geopende Deure se vertroue op ŉ Lid se persoonlike inligting 

wanneer ŉ aanlyn bestelling geplaas word, sou sodanige persoonlike inligting enige foute of 

onakkuraathede bevat. Relevante en minimale persoonlike inligting van Verbruikers en/of Lede word 

outomaties deur Geopende Deure en sy gemagtigde tegnologiese agente ingesamel as ŉ direkte resultaat 

van die Verbruikers en/of Lede se besoeke aan die Geopende Deure Webtuiste. Hierdie inligting word 

gebruik om die besoek aan die Webtuiste meer doeltreffend te maak en ŉ analise daarvan fasiliteer 

verbeterings wat aangebring word aan die ervaring van die Webtuiste. Geopende Deure se agente en 

diensverskaffers mag ook outomaties rekord hou van u “IP adres” wat ŉ unieke identifiseerder is vir die Lid 

se rekenaar en/of ander toegangstoestel. Verder, en tot die nodige mate, mag Geopende Deure die Lid se 

kontakbesonderhede, soos ingedien, aanwend vir kommunikasie met die Lid soos bemarking of 

verskaffing van dienste versoek deur die Lid vanaf Geopende Deure. Hierdie inligting mag insluit, sonder 

enige beperking: die lid se naam, e-pos adres, sellulêre telefoonnommer, landlyn telefoon besonderhede, 

kredietkaartbesonderhede, en bankbesonderhede. Geopende Deure sal nie enige persoonlike inligting 

wysig, openbaar maak of verkoop aan enige derde partye anders as wat benodig word vir die verskaffing 

van die Dienste en elektroniese kommunikasie en transaksie fasiliteite aan die Lid nie; in die normale loop 

van besigheid en waar benodig word deur wet nie. Die Lid bevestig en stem toe dat die verskaffing van hul 

persoonlike inligting hul gewilligheid aandui vir die aanwending van sodanige inligting soos bespreek 

hierin. 
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3.3. Hantering van u persoonlike inligting 

3.3.1. Om ongemagtigde toegang te voorkom, inligting akkuraatheid te behou en die toepaslike gebruik van 

inligting te verseker het Geopende Deure verskeie beleide en prosedures in plek om die persoonlike 

inligting wat Geopende Deure van Lede insamel te beskerm.  

3.3.2. Lede neem kennis dat rekords met betrekking tot die verskaffing van Dienste en persoonlike inligting in 

terme van wetgewing, operasionele doeleindes en vir getuienisdoeleindes behou moet word deur 

Geopende Deure en Verbruikers stem uitdruklik toe tot hierdie berging en nodige toegang tot sodanige 

rekords. 

3.3.3. Verder, en tot die nodige mate, mag Geopende Deure die kontak inligting wat deur die Lid verskaf is 

aanwend om inligting aan die Lid te verskaf soos versoek deur die Lid rakende gebeure, dienste en/of 

produkte aangebied deur Geopende Deure. 

3.3.4. Lede se kontakbesonderhede en die kontakbesonderhede van derde partye opgehandig mag gebruik 

word vir kommunikasie soos bemarking en verspreiding van nuusbriewe aan Lede of relevante derde 

partye. Hierdie kontakinligting sluit in, sonder beperkings, name, e-pos adresse en/of kontak nommers. 

Met verskaffing van inligting van derde partye bevestig die Lid dat hy/sy die reg besit om sodanige inligting 

te verskaf. Die Lid bevestig dat sy/haar verskaffing van sodanige derde party inligting aandui dat sodanige 

party uitdruklik toestem dat die inligting aangewend mag word soos hierbo bespreek. 

3.3.5. Indien die Lid verkies om inligting in te dien deur gebruik te maak van die Geopende Deure Webtuiste 

en/of per e-pos, wat sal insluit, maar nie beperk is daartoe nie: terugvoering op artikels en/of ervarings, 

bevestig die Lid dat sodanige inligting verskaf gepubliseer mag word deur Geopende Deure tesame met 

hul naam en ander inligting verskaf.  

 

 

3.4. Bekendmaking van persoonlike inligting: Geopende Deure mag persoonlike inligting bekend maak:  

3.4.1. om te voldoen aan wetgewing of regsprosesse;  

3.4.2. om die regte, fasiliteite, toerustings en ander eiendom van Geopende Deure te beskerm en te verdedig;  



P a g e  | 4 

 

 

3.4.3. om Geopende Deure te beskerm teen die misbruik en ongemagtigde gebruik van die Webtuiste; en/of  

3.4.4. om ander Webtuiste Verbruikers of derde partye wat negatief beïnvloed word deur die relevante Lid se 

gebruik van die Webtuiste te beskerm. 


