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A CÉL

Jelen szabályzat megerősíti a Modine elkötelezettségét, hogy eleget tegyen a vállalatra
vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak (a továbbiakban együttesen: „Jogszabályok”).
Ebben a szabályzatban a Modine Manufacturing Company megjelölése a teljes és többségi
tulajdonban lévő leányvállalataival együtt külön és együttesen: „Modine” A személyes
adatok jellegétől és eredetétől függően a megjelölt jogszabályok globális
tevékenységeinkre vonatkozhatnak, függetlenül attól a helyzettől, ha egy jogszabályt egy
adott országban hoznak meg, a tevékenységek pedig másik országban történnek.
A jogszabályok megsértésének eredménye a következő lehet:






II.

a vállalat hírnevének sérelme;
szabályozóhatósági vizsgálat;
pénzbüntetések;
bírósági eljárások;
szerződéses kötelezettségek megsértése és
bizonyos esetekben büntetőeljárás.
AZ ÉRINTETTEK

Jelen szabályzat vonatkozik minden igazgatónkra és dolgozónkra (a továbbiakban külön:
„Modine képviselője”, együttesen: „Modine képviselői”), valamint terjesztőinkre,
meghatalmazottainkra, képviselőinkre, tanácsadóinkra, vegyesvállalati partnereinkre és
bármely egyéb olyan harmadik félre, amely a Modine, leányvállalataink és/vagy
társvállalataink nevében jár el, és amely a Modine nevében személyes adatokat gyűjt (a
továbbiakban külön: „Modine-hoz kapcsolódó harmadik fél képviselője”, együttesen:
„Modine-hoz kapcsolódó harmadik felek képviselői”).
Vonatkozik a Modine által feldolgozott minden személyes adatra, beleértve a dolgozóink
személyes adatait.
Jelen szabályzat mind az elektronikus alapú, mind a papíralapú személyes adatokra
vonatkozik.
III.

A SZABÁLYZATBAN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉG

A. Meghatározások
A jelen adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak a következők:


Érintett: bármely személy, továbbá potenciálisan vállalat, akinek/amelynek személyes
adatait gyűjtik és/vagy feldolgozzák.
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Adatvédelmi szabályzat: a Modine jelen adatvédelmi szabályzata, kivéve, ha
kifejezetten egy kiegészítő adatvédelmi szabályzatot jelölünk meg.
Személyes adatok: minden konkrét vagy azonosítható természetes személyre vagy
potenciálisan konkrét vagy azonosítható jogi személyre („Érintett”) vonatkozó
információ; a „konkrét” olyan személyre vonatkozik, aki közvetlenül vagy közvetetten
azonosítható, különösen egy azonosítószámra, illetve egy vagy több olyan konkrét
elemre történő hivatkozással, amely fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy társadalmi önazonosságát jelöli. A névtelenített adatok nem tartoznak a
személyes adatok körébe.
Személyes adatok feldolgozása: bármely automatikus folyamatok használatával vagy
használata nélkül, illetve személyes adatokhoz kapcsolódó eljárások sorozatával
végzett művelet, mint az ilyen adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
átalakítása vagy megváltoztatása, visszakeresése, betekintése, felhasználása, közlése
továbbítás útján, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése, illetve megsemmisítése.

B. Személyes adatok feldolgozásának alapelvei
A személyes adatok feldolgozása különböző olyan alapelvek hatálya alá tartozik, mint:


Személyhez fűződő jogok – az érintettek személyhez fűződő jogainak védelme a
személyes adatok feldolgozása során.



Átláthatóság – az érintetteket tájékoztatni kell az adataik kezeléséről. A személyes
adatokat alapvetően maguktól az érintettektől kell gyűjteni, az érintettnek ezért
képesnek kell lennie azonosítani az adatokat feldolgozó szervet, a feldolgozás célját,
valamint azokat a harmadik feleket, amelyeknek az adatokat küldeni kell.



Adatok elkerülése – a feldolgozás előtt a személyes adatokat ellenőrizni kell, és meg
kell állapítani, hogy az ilyen feldolgozás szükséges-e, és ha igen, milyen mértékig a
kívánt cél eléréséhez. A követelményeknek megfelelően névtelenített adatokat is lehet
használni.



Törlés – törölni kell azokat a személyes adatokat, amelyek már nem szükségesek, és
amelyeknek jogszabályi vagy kereskedelmi célból történő megőrzésének időtartama
lejárt.



Adatok helyessége és érvényessége – a személyes adatokat helyes, teljes és
naprakész állapotban kell tárolni. Megfelelő lépéseket kell tenni annak biztosítása
érdekében, hogy a helytelen, hiányos vagy nem naprakész adatokat töröljék, javítsák,
kiegészítsék vagy frissítsék.



Adatvédelem – ez arra vonatkozik, hogyan kell védeni a kezelt személyes adatokat. Ez
azt jelenti, hogy a személyes adatokat az eljárásaink betartásával védeni kell, beleértve
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a megfelelő műszaki lépéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk az
illetéktelen hozzáférést, törvénytelen feldolgozást vagy közlést, valamint a véletlen
elvesztést, megváltoztatást vagy megsemmisítést.
A Modine minden képviselőjéről és a Modine minden harmadik felének képviselőjétől
elvárjuk az etikus magatartás és üzleti viselkedés legmagasabb szintjét, beleértve a
jogszabályok követelményeinek történő teljes megfelelést. A Modine minden képviselője
és a Modine-hoz kapcsolódó minden harmadik fél képviselője köteles betartani az adott
jogszabályokat, és köteles azonnal jelenteni azok esetlegesen gyanított megsértését.
Az adatvédelem megközelítése országonként eltér. Jelen szabályzat átfogó útmutatást
nyújt arra, hogyan kell kezelni a személyes adatokat minden olyan országban, ahol a
Modine működik. A Modine ugyanakkor bizonyos eljárásokat határozott meg annak
biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása megfelelően
történjen, beleértve azt az esetet is, amikor más országban dolgozzák fel, mint ahol
gyűjtötték. A Modine minden képviselőjétől és a Modine-hoz kapcsolódó minden harmadik
fél képviselőjétől elvárjuk, hogy a vonatkozó dokumentumoknak megfelelően járjon el.
C. Az érintett jogai
A kapcsolódó szokásos gyakorlat(ok)ban és/vagy kapcsolódó jogszabályokban
meghatározottak szerint minden érintettnek joga van a hozzáféréshez, pontosításhoz,
töröltetéshez és kifogásoláshoz.
A felelős szerv köteles minden megkeresést azonnal feldolgozni anélkül, hogy ez az érintett
számára bármiféle hátrányt jelentene.
A személyes adatok feldolgozása során a Modine minden képviselője és a Modine-hoz
kapcsolódó minden harmadik fél képviselője köteles betartani a vonatkozó szokásos
gyakorlatot és/vagy munkautasítást.
IV.

A MEGFELELŐSÉGI FELELŐSSÉG

Minden dolgozó felelős azért, hogy az itt lefektetett alapelveket támogassa, betartsa a jelen
szabályzatot és munkatársaival együtt felügyelje, hogy a vállalat hogyan felel meg ennek a
szabályzatnak. A vezetőség a jelen alapelvek támogatása szempontjából példaképként
szolgál, és felelős, hogy a jelen szabályzatnak történő megfelelés szintjét saját felelősségi
körében felügyelje. Bizonyos országokban a vezetőség személy szerint felelősségre
vonható, ha a vállalat megsérti az adatvédelmet.
V.

AZ ADATVÉDELEM ELLENŐRZÉSE

Az adatvédelmi iránymutatásoknak és hatályos adatvédelmi jogszabályoknak történő
megfelelés rendszeres adatvédelmi felülvizsgálatok és egyéb ellenőrzések tárgyát képezi.
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A helyszíni adatvédelmi tisztviselő felel az iránymutatások betartásáért, továbbá a vállalat
esetleges egyéb területeinek felülvizsgálati jogáért.
Az adatvédelmi felülvizsgálatok eredményeit a megfelelő helyszín felső vezetőinek kell
elküldeni.
A kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségek értelmében az Adatvédelmi tisztviselőt
értesíteni kell a fontosabb eredményekről. Az adatvédelmi felülvizsgálatok eredményeit
igény szerint az illetékes adatvédelmi hatóságok rendelkezésére kell bocsátani abban az
esetben, ha jogszabály írja elő, illetve ha az Adatvédelmi tisztviselő jónak látja. A felelős
adatvédelmi hatóságok a Jogszabályokban meghatározott hatáskörrel saját vizsgálatot
folytathatnak le a Jogszabályok betartásának megvizsgálása céljából.
VI.

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az adatvédelmi tisztviselő biztosítja a nemzeti és nemzetközi adatvédelmi jogszabályoknak
történő megfelelést. A tisztviselő az adatvédelmi szabályzatért is felel, és felügyeli a
betartását. A globális adatvédelmi tisztviselőt a felső vezetés nevezi ki.
A Modine megfelelő vállalatai szintén kijelölnek egy illetékes adatvédelmi tisztviselőt. A
kivételeket a globális adatvédelmi tisztviselő hagyja jóvá.
Az adatvédelmi tisztviselők, valamint a Modine globális megfelelőségi és etikai programjai
igazgatójának neveit és kapcsolattartási adatait az intraneten teszik közzé.
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