LANDBOUSEKTOR VOORSORGFONDS
KENNISGEWING VAN INSAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONLIKE INLIGTING
Die LANDBOUSEKTOR VOORSORGFONDS (die Fonds) samel persoonlike inligting in en verwerk dit ten opsigte
van alle lede wat aan die Fonds deelneem.
Die Fonds is gestig in ooreenstemming met die Wet op Pensioenfondse, met die doel om aftreevoordele aan sy
lede te verskaf. Om dit te doen, moet die Fonds sekere van jou persoonlike inligting insamel om jou lidrekord
effektief te administreer, om te verseker dat jou maandelikse bydraes tot die Fonds korrek aan jou lidrekord
toegeken word, dat jou voordeelstaat korrek is, en ook om te verseker dat wanneer jy bedank of aftree, jou
fondsvoordeel aan jou uitbetaal word in ooreenstemming met jou keuse.
Die Fonds sal ook sekere persoonlike inligting van jou en jou begunstigdes insamel in die geval van jou dood om
die Fonds in staat te stel om enige sterftevoordele wat uit die Fonds betaalbaar is te verdeel ingevolge die vereistes
van die Pensioenfondswet.
Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (“POPIA”) bepaal dat persoonlike inligting ingesamel en
verwerk kan word ooreenkomstig 'n wettige verpligting (met ander woorde daar is 'n wet, soos die Wet op
Pensioenfondse, wat dit vereis). In die gewone verloop van besigheid is jou vooraf toestemming nie nodig nie.
Die Fonds verseker lede dat dit alle persoonlike inligting wat deur die Fonds ingesamel en verwerk word, hersien
het en bevestig dat die inligting wettig ingevolge POPIA ingesamel en verwerk word en in ooreenstemming met die
vereistes van die Wet op Pensioenfondse, die Inkomstebelastingwet, die Wet op Egskeiding of Onderhoudswet,
indien van toepassing, of enige ander tersaaklike wetgewing. Die Fonds het diensverskaffers, wat van die Fonds
se pligte en verantwoordelikhede namens die Fonds uitvoer, met wie jou persoonlike inligting gedeel word. Die
Fonds is in die proses om sy diensooreenkomste met die verskillende diensverskaffers te hersien om te verseker
dat daar voldoende voorsiening gemaak word vir die vereistes van POPIA en dat jou persoonlike inligting wettig
verwerk en beskerm word.
Die tipe persoonlike inligting wat deur die Fonds ingesamel en verwerk word, is soos volg:

Aktiewe lede
Naam en van
Geboortedatum
Identiteitsnommer
Nasionaliteit
Beroep
Woonadres
Posadres
Telefoonnommers
Inkomstebelastingnommers
Pensioengewende salaris
Dienstydperk
Bankbesonderhede
E-posadres

Oorlede
lid:
boedel/begunstigdes/afhanklikes
Boedelbesonderhede:
Naam van eksekuteur en kontakbesonderhede
Boedelbankrekening
Belastingnommer
Besonderhede van afhanklikes en begunstigdes
Naam en van
Geboortedatums
Identiteitsnommers
Finansiële besonderhede
Woonadres
Beroepsbesonderhede
Kontakbesonderhede
Bankbesonderhede

Toestemming: soos hierbo aangedui, word persoonlike inligting deur die Fonds ingesamel in ooreenstemming met
'n wettige verpligting en vereis dus nie vooraf toestemming van jou as lid nie. Daar is beperkte gevalle waar jou
vooraf toestemming vereis sal word voordat persoonlike inligting gebruik kan word.
Voorbeelde sal wees waar jy by jou bedanking of aftrede die hulp van 'n ander finansiële adviseur as die Fonds se
aftreeberader of adviseur versoek, of waar 'n voordeel aan 'n begunstigde toegeken word na jou sterfte en die
bestuursraad van die Fonds verkies dat die begunstigde deur 'n finansiële adviseur bygestaan word.
Wees asseblief gerus dat die Fonds moeite gedoen het om hierdie geringe gevalle te identifiseer en die nodige
kontroles in plek gestel het om te verseker dat jou vooraf toestemming verkry word.

Verkeerde / veranderinge aan persoonlike inligting: Indien jou persoonlike inligting op enige Fondskommunikasie
soos voordeelstate verskyn, en verkeerd is of verander moet word, word jy aangeraai om Zuber Ebrahim on
Zuber.ebrahim@sanlam.co.za te kontak, wat jou sal lei in die proses.
Klagteproses
Indien jy bekommerd is oor 'n spesifieke proses of situasie waar jy voel dat jou persoonlike inligting sonder jou
toestemming ingesamel of verwerk is, of 'n klagte het wat verband hou met die verwerking van jou persoonlike
inligting, of voel dat 'n inbreuk op jou regte gemaak is, word jy aangemoedig om die Fonds direk te kontak om die
Fonds die geleentheid te gee om die saak vinnig en doeltreffend intern aan te spreek.
Naam: Zuber Ebrahim
E-posadres: Zuber.ebrahim@sanlam.co.za
Telefoonnommer: 011 286 1188
Indien jou klagte onopgelos bly, kan jy op die voorgeskrewe wyse 'n klag by die Inligtingsreguleerder indien op die
voorgeskrewe vorm.
Die adres van die Inligtingsreguleerder is soos volg:
Die Inligtingsreguleerder (Suid-Afrika)
Hoofstraat 33
Forum III
3de Vloer
Braampark
Posbus 31533
Braamfontein
Johannesburg
2017
Klagtes e-posadres: klagtes. IR@justice.gov.za
Algemene navrae e-posadres: inforeg@justice.gov.za
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