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OBJETIVO

Esta política afirma o compromisso da Modine com o cumprimento das leis de privacidade
de dados às quais a empresa está sujeita (coletivamente a "Lei").
Nesta política, a Modine Manufacturing Company e suas subsidiárias de participação
majoritária ou total, individualmente ou coletivamente, são denominadas "Modine".
Dependendo da natureza e origem dos Dados pessoais, essa Lei se aplica a todas as
nossas atividades no mundo inteiro, mesmo que uma lei seja promulgada por um
determinado país e as atividades ocorram em outro país.
Violações da Lei podem resultar em:






II.

danos à reputação da empresa;
investigação por parte de autoridades reguladoras;
penalidades monetárias;
processos judiciais;
quebra de obrigações contratuais e
em alguns casos, delitos criminosos.
ESCOPO

Esta política se aplica a todos os nossos diretores e funcionários (individualmente, "Parte
da Modine" e coletivamente "Partes da Modine") assim como nossos distribuidores,
agentes, representantes, consultores, sócios na joint venture e qualquer outro terceiro
atuando em nome da Modine, nossas subsidiárias e/ou afiliadas, que colete ou processe
Dados Pessoais em nome da Modine (individualmente “Terceiro da Modine” e
coletivamente “Terceiros da Modine”).
Isso se aplica a todos os Dados pessoais processados pela Modine, incluindo Dados
pessoais relacionados aos nossos funcionários.
Esta política se aplica a Dados pessoais eletrônicos ou impressos.
III.

DECLARAÇÃO DE POLÍTICA

A. Definições
Os termos usados nesta Política de Privacidade de Dados são definidos da seguinte forma:


Titular dos dados: qualquer pessoa e, eventualmente, também as empresas cujos
Dados pessoais são coletados e/ou processados.
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Política de Privacidade de Dados: a Política de Privacidade de Dados da Modine, a
menos que uma Política de Privacidade de Dados suplementar seja expressamente
indicada.
Dados pessoais: qualquer informação relacionada a uma pessoa natural específica ou
identificável ou eventualmente uma entidade legal específica ou identificável ("Titular
dos dados"); "específico" denota um indivíduo que pode ser identificado direta ou
indiretamente, em particular por referência a um número de identificação ou a um ou
vários elementos específicos que indicam sua identidade física, fisiológica, mental,
econômica, cultural ou social. Dados mantidos anônimos não se enquadram no
conceito de Dados pessoais.
Processamento de Dados pessoais: qualquer operação realizada com ou sem o uso de
processos automatizados ou qualquer sequência de procedimentos relacionados a
Dados pessoais, como coleta, registro, organização, armazenamento, adaptação ou
modificação, recuperação, consulta, uso, divulgação por transferência, disseminação
ou qualquer outra forma de provisão, combinação ou vínculo ou bloqueio, remoção ou
destruição desses dados.

B. Princípios do processamento de Dados pessoais
O processamento de Dados pessoais está sujeito aos seguintes princípios:


Direitos individuais: Proteção dos direitos individuais legais do Titular dos dados no
processamento dos Dados pessoais.



Transparência: O Titular dos dados deve ser informado a respeito da manutenção dos
seus dados. Os Dados pessoais devem ser coletados essencialmente do próprio Titular
dos dados. O Titular dos dados deve, portanto, ser capaz de identificar o órgão
responsável pelo processamento dos dados, as finalidades desse processamento e os
terceiros para os quais os dados podem ser enviados.



Anulação de dados: Antes do processamento, os Dados pessoais devem ser
verificados para determinar se e até que ponto tal processamento é essencial para
atingir o objetivo pretendido. Dados mantidos anônimos também podem ser usados, se
forem proporcionais aos requisitos.



Remoção: Dados pessoais que não são mais necessários e cujo período de retenção
para fins regulamentares ou comerciais está vencido, devem ser removidos.



Correção e validade de dados: Os Dados pessoais devem ser armazenados quando
estiverem corretos, completos e atualizados. As medidas apropriadas devem ser
implementadas para garantir que nenhum dado incorreto, incompleto ou desatualizado
seja removido, corrigido, complementado ou atualizado.
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Proteção de dados: Isso se refere a como os Dados pessoais devem ser protegidos
durante sua manutenção. Isso significa que os Dados pessoais devem ser protegidos
durante a adesão de nossos procedimentos, inclusive usando as medidas técnicas
apropriadas para evitar acesso não autorizado, processamento ilegal ou divulgação e
perda acidental, alteração ou destruição.

Todas as partes e terceiros da Modine devem manter os mais elevados padrões de
comportamento ético e conduta empresarial, incluindo a conformidade total com os termos
da Lei. Todas as partes e terceiros da Modine sempre devem cumprir a Lei e têm o dever
de reportar imediatamente qualquer violação suspeita.
A privacidade dos dados não é tratada de maneira igual em diferentes países. Esta política
define diretrizes de alto nível sobre como os Dados pessoais devem ser tratados em todos
os países nos quais a Modine opera. Contudo, a Modine colocou em vigor determinados
procedimentos para garantir que os Dados pessoais sejam coletados e processados
apropriadamente, inclusive quando forem coletados em um país e processados em outro.
Todas as partes e todos os terceiros da Modine devem estar em conformidade com os
documentos aplicáveis.
C. Direitos do Titular dos dados
Todos os Titulares de dados têm direitos de acesso, retificação, remoção e objeção,
conforme descrito detalhadamente nas Práticas padrão aplicáveis e/ou Lei aplicável.
Qualquer reivindicação deve ser processada imediatamente pelo órgão responsável e não
deve resultar em nenhuma desvantagem para o Titular dos dados.
Ao processar os Dados pessoais, todas as partes e terceiros da Modine devem adotar a
Práticas padrão e/ou Instruções de trabalho.
IV.

RESPONSABILIDADE QUANTO À CONFORMIDADE

Todos os funcionários são responsáveis pelo apoio aos princípios contidos neste
documento e pelo cumprimento desta política e devem trabalhar com os colegas para
monitorar continuamente a conformidade da Empresa com esta política. A administração
serve de modelo no apoio a esses princípios e é responsável pelo monitoramento do nível
de conformidade com esta política na área de sua responsabilidade. Em alguns países, a
administração pode ser pessoalmente responsabilizada caso a empresa viole a
privacidade de dados.
V.

CONTROLE DA PROTEÇÃO DE DADOS

A conformidade com as diretrizes da proteção de dados e a legislação para a proteção de
dados aplicável estão sujeitas a auditorias regulares de proteção de dados e outros
controles. O Encarregado da proteção de dados na unidade local é responsável pela
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implementação das diretrizes e por quaisquer áreas na empresa que tenham direitos de
auditoria.
Os resultados das auditorias de proteção de dados devem ser enviados para a alta
administração da unidade local.
O Encarregado da proteção de dados deve ser notificado sobre quaisquer descobertas
importantes de acordo com as obrigações de envio de notificações relevantes. Os
resultados das auditorias de proteção de dados devem ser enviados para as autoridades
reguladoras de proteção de dados mediante solicitação, quando exigido por lei ou quando
julgado aconselhável pelo Encarregado da proteção de dados. As autoridades
responsáveis pela proteção de dados podem realizar suas próprias investigações usando
os poderes que lhes são conferidos nos termos da Lei com a finalidade de avaliar a
conformidade com os dispositivos da Lei.
VI.

ENCARREGADO DA PROTEÇÃO DE DADOS

O Encarregado da proteção de dados garante a conformidade com a legislação nacional e
internacional de proteção de dados. O encarregado também é responsável pela Política de
Privacidade de Dados e deve monitorar a conformidade com tal Política. O Encarregado
global da proteção de dados será indicado pela alta administração.
As empresas pertinentes da Modine também indicarão um funcionário como Encarregado
da proteção de dados, conforme exigido nos estatutos da empresa, e as exceções devem
ser aprovadas pelo Encarregado global da proteção de dados.
Os nomes e dados para contato dos Encarregados da proteção de dados e do Diretor de
conformidade Global e programas de ética da Modine serão publicados na Intranet.
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