Hoër Meisieskool La Rochelle Girls’ High School
VERSOEK VIR TOEGANG TOT REKORD VAN PUBLIEKE LIGGAAM
(Seksie 18(1) van die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 (Wet nr. 2 van 2000))
VIR KANTOORGEBRUIK
Verwysingsnommer: ______________
Versoek ontvang deur __________________________________ (inligtings- / adjunkinligtingsbeampte)
op ____________________ (datum) by _____________________________________(plek).
Versoekgelde
(indien enige):
Deposito
(indien enige):
Toegangsgelde:
Totaal:
______________________________
Handtekening van inligtings- of
adjunkinligtingsbeampte

A.

Besonderhede van die skool

Die Inligtingsbeampte
Faurestraat
Paarl
7646
B.

Besonderhede van persoon wat toegang tot rekord versoek

Volle name en van:
Identiteitsnommer:
Posadres:

Poskode:

Telefoonnommer:
E-posadres:
Hoedanigheid waarin die versoek gerig word indien dit namens ‘n ander persoon gerig word.
(Bewys van hoedanigheid moet aangeheg word):

C.

Besonderhede van persoon namens wie daar ’n versoek gerig word.

Volle name en van:
Identiteitsnommer:
D.

Besonderhede van rekord

Beskrywing van rekord of relevante deel van rekord:

Enige verdere besonderhede van rekord:

E.

Gelde

Rede waarom persoon vrygestel is van betaling van versoekgelde:

F.

Vorm van toegang tot rekord

Indien u deur ’n gestremdheid of belemmering verhoed word om te lees, kyk of luister na die rekord
in die vorm van toegang wat hieronder vir nommers 1-4 verskaf word, meld asb. u gestremdheid of
belemmering en die vorm waarin u die rekord versoek:
Gestremdheid of belemmering:

Vorm waarin rekord versoek word:

Merk die relevante boksie met ’n X.
NOTAS:
(a) Die versoek tot toegang in die bepaalde vorm is onderworpe aan die vorm waarin die
rekord beskikbaar is.
(b) Toegang in die vorm waarin inligting versoek word, mag in sekere omstandighede geweier
word. Indien dit die geval is, sal toegang in ’n ander vorm toegestaan word.
(c) Die gelde betaalbaar vir toegang tot die rekord, indien enige, sal gedeeltelik bepaal word
deur die vorm waarin toegang versoek word.
1.

Indien die rekord in geskrewe/gedrukte vorm is:
Kopie van rekord *

Inspeksie van rekord

2.

Indien die rekord uit visuele beelde bestaan (Dit sluit foto’s, digitale skyfies, video-opnames, rekenaar-gegenereerde beelde, sketse
ens. in.):
Transkripsie van die
Besigtig die beelde
Kopie van die beelde *
beelde *
3.
Indien die rekord uit opgeneemde woorde of inligting wat in klank weergegee kan
word, bestaan:
Transkripsie van klankbaan *
Luister na die klankbaan
(geskrewe of gedrukte dokument)
4.

Indien die rekord elektronies bewaar word op ’n rekenaar of in masjienleesbare vorm:
Gedrukte kopie van rekord *

Gedrukte kopie van
inligting afkomstig van
rekord*

Kopie van leesbare
vorm wat op rekenaar
gestoor word*

* Indien u ’n kopie of transkripsie van ’n rekord (bogenoemde) versoek
JA
het, verlang u dat dit na u gepos word?
Posgelde sal gehef word.
Neem kennis: Indien die rekord nie beskikbaar is in die taal wat u verlang nie sal toegang
toegestaan word in die taal waarin dit beskikbaar is.

NEE

In watter taal verkies u die rekord?

G.

Kennisgewing van besluitneming rakende versoek tot toegang

U sal skriftelik in kennis gestel word indien u versoek goedgekeur of afgekeur is. Indien u verkies
om op ’n ander wyse in kennis gestel te word spesifiseer asseblief daardie wyse en verskaf die
nodige besonderhede sodat daar aan u versoek gehoor gegee kan word.
Hoe verkies u om ingelig te word van die besluit rakende u versoek tot toegang tot die rekord?

Geteken te _________________________ op hierdie _________ dag van ___________________ 20
________
__________________________________
HANDTEKENING VAN VERSOEKER / PERSOON NAMENS WIE
VERSOEK GERIG WORD

