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DOEL

Dit beleid onderstreept het commitment van Modine om te voldoen aan de wetgeving voor
de bescherming van gegevens waaraan de onderneming is gebonden (samen de
'Voorschriften en regels' genoemd).
In deze beleidsnota worden Modine Manufacturing Company, de 100%
dochterondernemingen en de dochterondernemingen waarin Modine een
meerderheidsbelang heeft, gezamenlijk en afzonderlijk, 'Modine' genoemd. Afhankelijk van
de aard en de herkomst van de persoonsgegevens, kunnen deze Voorschriften en regels
gelden voor onze activiteiten wereldwijd, ook als een wet is uitgevaardigd door het ene land
en de activiteiten plaatsvinden in een ander land.
Overtreding van de Voorschriften en regels kan leiden tot:






II.

aantasting van de goede naam van de onderneming
onderzoek door regelgevende instanties
boetes
gerechtelijke procedures
schending van contractuele verplichtingen en
in sommige gevallen strafrechtelijke feiten
TOEPASSINGSGEBIED

Dit beleid geldt voor al onze bestuurders en werknemers (afzonderlijk een 'partij van
Modine' en gezamenlijk de 'partijen van Modine' genoemd) en voor onze distributeurs,
agenten, vertegenwoordigers, consultants, joint venture partners en andere derden die
handelen namens Modine, onze dochterondernemingen en/of aangesloten ondernemingen,
die persoonsgegevens verzamelen of verwerken namens Modine (afzonderlijk een 'derde
partij van Modine' en gezamenlijk 'derden van Modine' genoemd).
Het beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Modine,
met inbegrip van de persoonsgegevens van onze medewerkers.
Dit beleid is van toepassing op elektronisch en op papier geregistreerde
persoonsgegevens.
III.

BELEIDSNOTA

A. Begrippen
De gebruikte termen in deze beleidsnota voor de privacy van gegevens worden als volgt
gedefinieerd:
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Betrokkene: elke persoon en potentieel ook bedrijven waarvan persoonsgegevens
worden verzameld of verwerkt.



Beleid voor de privacy van gegevens: verwijst naar deze beleidsnota voor de privacy
van gegevens van Modine, tenzij uitdrukkelijk wordt verwezen naar aanvullend beleid
met betrekking tot de privacy van gegevens.
Persoonsgegevens: alle gegevens met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare
natuurlijke persoon of een potentieel bepaalde of identificeerbare juridische entiteit
('betrokkene'); 'bepaalde' duidt een persoon aan die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer of één of
meer specifieke elementen die de fysieke, fysiologische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit aanduiden. Geanonimiseerde gegevens vallen niet onder
de definitie van persoonsgegevens.





Verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking die wordt uitgevoerd met of zonder
gebruik van geautomatiseerde processen of een willekeurige reeks procedures die
betrekking heeft op persoonsgegevens, zoals verzamelen, registreren, organiseren,
opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door
middel van overdracht, verspreiden of elke andere vorm van leveren, combineren of
koppelen of blokkeren, verwijderen of vernietigen van dergelijke gegevens.

B. Uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens
Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende beginselen van toepassing:


Individuele rechten – bescherming van de wettelijke individuele rechten van de
betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens.



Transparantie – de betrokkene moet worden geïnformeerd over de verwerking van
zijn/haar gegevens. Persoonsgegevens dienen in principe van de betrokkene zelf te
worden verkregen, zodat de betrokkene de instantie moet kunnen identificeren die
verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens, evenals de doeleinden van de
verwerking en de derden aan wie de gegevens kunnen worden verzonden.



Vermijden van gegevens – voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens
dient te worden vastgesteld of en zo ja, in welke mate een dergelijke verwerking
essentieel is voor het beoogde doel. Geanonimiseerde gegevens kunnen ook worden
gebruikt voor zover dit in verhouding staat tot de eisen.



Verwijdering – persoonsgegevens die niet langer vereist zijn en waarvan de
bewaartermijn voor wettelijke of commerciële doeleinden is verstreken, dienen te
worden verwijderd.
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Juistheid en geldigheid van gegevens – persoonsgegevens dienen in correcte,
volledige en geactualiseerde toestand te worden opgeslagen. Er moeten passende
maatregelen worden getroffen om te verzekeren dat eventuele onjuiste, onvolledige of
verouderde gegevens verwijderd, gecorrigeerd, aangevuld of bijgewerkt worden.



Gegevensbescherming – verwijst naar de wijze waarop persoonsgegevens tijdens
verwerking dienen te worden beschermd. Dit betekent dat persoonsgegevens moeten
worden beschermd door naleving van onze procedures, waaronder het gebruik van
passende technische voorzieningen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang,
onwettige verwerking of openbaarmaking en onbedoeld verlies of onbedoelde wijziging
of vernietiging.

Van alle partijen van Modine en derden van Modine wordt verlangd dat zij de strengste
normen hanteren als het gaat om ethisch gedrag en ethisch zakelijk handelen, en dat zij
daarbij voldoen aan alle eisen volgens de Voorschriften en regels. Elke partij van Modine
en derde van Modine dient te allen tijde de Voorschriften en regels na te leven, en is
verplicht elke vermoede schending te melden.
De bepalingen voor de privacy van gegevens verschillen per land. Dit beleid vormt een
leidraad op hoog niveau voor de behandeling van persoonsgegevens in alle landen waar
Modine actief is. Modine heeft echter bepaalde procedures ingevoerd om te zorgen dat
persoonsgegevens op de juiste wijze worden verzameld en verwerkt, ook bij verwerking
van deze gegevens in een ander land dan waar deze zijn verzameld. Van alle partijen van
Modine en derden van Modine wordt verwacht dat zij voldoen aan de toepasselijke eisen
ten aanzien van de documenten.
C. Rechten van de betrokkene
Alle betrokkenen zijn hebben recht op inzage, rectificatie, verwijdering en bezwaarmaking,
zoals uitvoerig uiteengezet in de standaardprocedure(s) en/of de toepasselijke
Voorschriften en regels.
Claims moeten direct worden verwerkt door de verantwoordelijke instantie en mogen de
betrokkene niet benadelen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens moeten alle partijen van Modine en derden van
Modine voldoen aan de toepasselijke standaardprocedure en/of werkinstructie.
IV.

NALEVINGSVERPLICHTING

Alle medewerkers dienen zich te scharen achter de hierin vermelde beginselen, dit beleid
na te leven en samen met collega's voortdurend te werken aan de controle van de naleving
van dit beleid door de onderneming. Het management geeft het goede voorbeeld bij de
naleving van deze beginselen en is verantwoordelijk voor de controle van het niveau van
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de naleving van dit beleid op het gebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In sommige
landen kan het management persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op de
privacy van gegevens door de onderneming.
V.

CONTROLE GEGEVENSBESCHERMING

Naleving van de richtlijnen voor bescherming van persoonsgegevens en de toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming is onderworpen aan periodieke
gegevensbeschermingsaudits en andere controles. De functionaris voor
gegevensbescherming op de desbetreffende locatie is verantwoordelijk voor de toepassing
van de richtlijnen en alle andere onderdelen van de onderneming met auditrechten.
De resultaten van de gegevensbeschermingsaudits worden naar de directie van de
desbetreffende locatie gestuurd.
De functionaris voor gegevensbescherming dient volgens de rapportageverplichtingen die
hierop betrekking hebben te worden geïnformeerd over eventuele belangrijke bevindingen.
De resultaten van gegevensbeschermingsaudits dienen op verzoek naar de
gegevensbeschermingsautoriteiten te worden gestuurd, als de wet dit voorschrijft of de
functionaris voor gegevensbescherming dit raadzaam acht. De verantwoordelijke
gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen een eigen onderzoek instellen om, op basis van
de aan hen krachtens de Voorschriften en regels verleende bevoegdheden, de naleving
van de bepalingen van de Voorschriften en regels te onderzoeken.
VI.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

De functionaris voor gegevensbescherming zorgt voor naleving van de nationale en
internationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze functionaris is ook
verantwoordelijk voor het beleid voor de privacy van gegevens en houdt toezicht op
naleving van de bepalingen van dit beleid. De internationale functionaris voor
gegevensbescherming worden aangesteld door het topmanagement.
De betreffende bedrijven van Modine stellen eveneens een medewerker aan als wettelijke
functionaris voor gegevensbescherming. Uitzonderingen hierop dienen te worden
goedgekeurd door de internationale functionaris voor gegevensbescherming.
De namen en contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming en de
Director of Global Compliance & Ethics Programs van Modine worden gepubliceerd op het
intranet.
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