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SYFTE

I denna globala dataskyddspolicy ("policy") benämns Modine Manufacturing Company och
dess hel- och majoritetsägda dotterbolag, individuellt och kollektivt ”Modine”. Denna policy
fastställer Modines åtagande till att efterleva datasekretesslagarna för vilka företaget är föremål
(gemensamt ”dataskyddslagar”). Denna policy beskriver ansvarsområdena, och på hög nivå,
den process som ska följas av Modine för att främja efterlevnad av dataskyddslagarna för
behandling av personuppgifter, i synnerhet har den kraven som anges i den Europeiska
Unionens allmänna dataskyddsbestämmelser ("GDPR") i åtanke. GDPR är en av
"dataskyddslagarna"1.
Beroende på arten av och ursprungen för personuppgifter (som de definieras nedan) kan de här
dataskyddslagarna vara tillämpliga för våra aktiviteter världen över, utan hänsyn till att antagen
lag finns ett specifikt land och att händelserna inträffar i ett annat land.
Överträdelse av dataskyddslagarna kan resultera i:
•
•
•
•
•
•

skada på företagets rykte;
undersökning av tillsynsmyndigheter;
böter;
rättegång;
avtalsbrott och
i vissa fall, lagbrott.

Underlåtenhet att följa denna policy kan även resultera i disciplinära åtgärder.
Alla Modine-parter (som de definieras nedan) eller Modines tredje parter (som de definieras
nedan) förväntas upprätthålla högsta standard gällande etiskt beteende och affärsuppförande,
inklusive att fullt ut följa dataskyddslagarna.

II.

OMFATTNING

Denna policy är tillämpbar för alla våra styrelseledamöter och anställda (var för sig en ”Modinepart” och tillsammans ”Modine-parter”), såväl som våra distributörer, ombud, representanter,
konsulter, samarbetspartners och övriga tredje parter som agerar på uppdrag av Modine, våra
1

Vissa europeiska jurisdiktioner kan inkludera ytterligare krav än de som anges i GDPR som ingår i
nationella lagar. Till exempel har Tyskland antagit strängare krav med avseende på behandling av personuppgifter.
Detta innebär att behandling av personuppgifter som hör samman med tyska medborgare måste följa dessa extra
krav som gäller enligt tysk lag.
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dotterbolag och/eller filialer som samlar in eller bearbetar personuppgifter på uppdrag av
Modine (alla är en ”Modine tredje part” och kallas tillsammans för ”Modine tredje parter”).
Den gäller för alla personuppgifter som behandlas av Modine i dess roll som kontrollant (som
den definieras nedan) och/eller "behandlare" (som den definieras i tillämpliga dataskyddslagar),
inklusive alla personuppgifter som gäller våra anställda.
Denna policy gäller personuppgifter i både elektronisk och pappersform.
III.

POLICYFÖRKLARING

A. Definitioner
Villkoren i den här policyn definieras enligt följande:


Registrerad: innebär en namngiven eller en identifierbar fysisk person. En identifierbar
fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, speciellt genom
hänvisning till en identifierare, som ett namn, ett ID-nummer, en internetrelaterad
identifierare, platsinformation, eller till en eller flera faktorer som är specifika för
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala
identitet.



Policy: är denna globala dataskyddspolicy, såvida inte en kompletterande policy för
datasekretess uttryckligen anges.



Personuppgift: är all information som rör en registrerad. Anonymiserade data sorterar
inte in under dataskyddslagarna eftersom de inte utgör personuppgifter.



Särskilda datakategorier: Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung,
politiska åsikter, religiösa eller filosofiska trosuppfattningar eller medlemskap i
fackförbund och behandling av genetiska data, biometriska data i syfte att unikt kunna
identifiera en fysisk person, data gällande hälsa eller en fysisk persons sexliv eller
sexuella läggning.



Behandling av personuppgifter: innebär alla operationer eller uppsättningar operationer
som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det
sker med automatiserade medel eller inte, såsom insamling, registrering, organisering,
strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning,
avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt göra tillgängligt, injustering
eller kombination, begränsning, radering eller destruering.

Global policy
Titel:

Ansvarig part: Styrelseledamot, globalt
program för efterlevnad och etik

Dataskydd

Nästa
granskningsdatum:

Oktober 2020

Utgåva eller
senaste
revisionsdatum:

Mars 2018

Sida 3 av 6



Kontrollant: innebär att en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller
annat organ som, ensam eller tillsammans med andra, avgör syften och medel för
behandling av personuppgifter.



Personuppgiftsintrång: innebär att ett säkerhetsbrott har skett som leder till oavsiktlig
eller olaglig destruering, förlust, ändring, ej auktoriserat avslöjande av eller tillgång till
personuppgifter som överförs, lagras eller behandlas på annat sätt.

B. Principer för behandling av personuppgifter
Modine ska efterleva följande allmänna principer när det gäller behandling av personuppgifter:







de ska behandlas lagligt, rättvist och på ett transparent sätt (lagenlighet, rättvisa och
transparens);
de ska samlas in endast i specificerade, uttalade och legitima syften
(syftesbegränsning);
adekvat, relevant och begränsat till vad som är nödvändigt med avseende på det
omedelbara syftet ovan (dataminimering);
noggrannhet, och där det är nödvändigt, hållas uppdaterade (noggrannhet);
de ska inte behållas i en form som tillåter identifiering av registrerade från EU längre än
nödvändigt för de syften som personuppgifterna behandlas (lagringsbegränsning) och
behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifter från EU,
inklusive skydd mot ej auktoriserad eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust,
destruering eller skada med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder
(integritet och konfidentialitet).

Ytterligare information och förklaringar av de allmänna principerna anges i LSP01-08.
C. Rättigheter för den registrerade
Alla registrerade (EU) är berättigade till följande rättigheter,som det i detalj beskrivs i
tillämpbar(a) standardpraxis2 och/eller de tillämpliga dataskyddslagarna. Modine ska sträva efter
att efterleva bruk av följande rättigheter av registrerade:

2



Flyttbarhet: Registrerade från EU har rätt att få de personuppgifter som tillhandahålls
direkt från den registrerade till Modine utlämnade i ett lämpligt format. Registrerade från
EU kan överföra dessa data till en annan kontrollant, inklusive där sådan behandling
baseras på samtycke och genomförs med automatiserade medel. Registrerade från EU
har även rätt att begär att Modine överför deras personuppgifter direkt till en annan
kontrollant.



Rätten till rättelse: Registrerade från EU har rätt att erhålla rättelse av felaktiga
personuppgifter från Modine utan otillbörlig fördröjning.

t.ex. standardförfaranden för dataåtkomst, flyttbarhet, osv.
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Rätt att radera/rätt att "bli bortglömd": Registrerade från EU har rätt att begära att
Modine raderar deras personuppgifter utan otillbörlig fördröjning under vissa
omständigheter.



Rätt till begränsning av behandling: Registrerade från EU har rätt att kräva att Modine
begränsar behandlingen av deras personuppgifter utan otillbörlig fördröjning under vissa
omständigheter.



Rätt att protestera mot automatiserad behandling: Registrerade från EU har rätt att
protestera mot att Modine behandlar deras personuppgifter under vissa omständigheter.
Där personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyften har registrerade från EU
även rätt att protestera mot denna behandling, inklusive profilering i den utsträckning
denna är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Registrerade från EU har även rätt att
inte vara föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling,
inklusive profilering, som frambringar juridiska påverkan på dem eller påverkar dem
avsevärt på liknande sätt.



Registrerads åtkomstförfrågningar: Registrerade från EU har rätt att begära tillgång
till sina personuppgifter från Modine.

Alla krav måste omedelbart bearbetas av det ansvariga organet och får inte resultera i några
nackdelar för den registrerade. Registrerade från EU har rätt att föra fram ett klagomål till en
tillsynsmyndighet för dataskydd om dataskyddsproblem som gäller dem.
När personuppgifter bearbetas måste alla Modine-parter och Modines tredje parter hålla sig till
tillämpliga standardrutiner och/eller arbetsanvisningar.
D. Överföring av personuppgifter från EU
Alla överföringar av personuppgifter från EU av Modine till en annan Modine-part eller en av
Modines tredje parter utanför det europeiska ekonomiska samarbetet (EEA) får endast göras
om lämpliga säkerhetsåtgärder har satts in. Sådana säkerhetsåtgärder som är relevanta för
Modine inkluderar: (i) att få på plats kontraktsklausuler av EU-modell (hänvisas ibland till som
dataöverföringsavtal); (ii) Privacy Shield; (iii) lämpliga databehandlingsklausuler i kontrakt; (iv)
erhållande av samtycke från registrerade från EU där det behövs och (v) där ett beslut gällande
lämplighet för ett land baserat utanför EEA har fattas av europakommissionen.
E. Register över behandlingsaktiviteter
Modine ska upprätthålla dokument över behandlingsaktiviteter enligt dess ansvar att följa Artikel
30 GDPR.
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F. Utbildning
Modine ska tillhandahålla initial utbildning i dataskydd för nyanställda och regelbunden
utbildning för befintliga anställda.
IV.

EFTERLEVNADSANSVAR

Alla anställda är ansvariga för att stödja de principer som ingår i den här policyn och att följa
den här policyn, samt att arbeta med medarbetare för att kontinuerligt övervaka företagets
efterlevnad av den här policyn. Chefsnivån fungerar som förebild för att stödja dessa principer
och är ansvariga för att övervaka efterlevnaden av denna policy inom deras ansvarsområde. I
en del länder kan ledningen hållas personligt ansvariga för företagets brott mot
datasekretessen.

V.

SÄKERHET

Modine har ansvar för att säkerställa att alla personuppgifter som Modine innehar och som de
är ansvariga för hålls säkra och inte under några villkor avslöjas för någon tredje part om inte
denna tredje part har auktoriserats specifikt av Modine att ta emot denna information och
skyddar den registrerades personuppgifter med en av de säkerhetsåtgärder som listas i III (D)
ovan. Ytterligare information om datasäkerhet finns i tillämpligt Standardförfarande och/eller
Arbetsanvisning.
VI. PERSONUPPGIFTSINTRÅNG
Vid fall där personuppgiftsintrång sker ska Modine meddela detta till lämplig europeisk
tillsynsmyndighet för dataskydd inom 72 timmar efter att de fått reda på detta
personuppgiftsintrång om inte sådant intrång osannolikt resulterar i en risk för registrerades
rättigheter och frihet. Om meddelande inte skickats inom 72 timmar (vilket inkluderar alla
storhelger eller liknande och vanliga helger) måste den sena anmälan innehålla en förklaring till
fördröjningen.
Ett sådant meddelande måste åtminstone innehålla följande information:
•
•
•
•

beskrivning av arten av personuppgiftsintrång;
namn och kontaktuppgifter för dataskyddshandläggare (när sådan finns);
beskrivning av de sannolika konsekvenserna av det personuppgiftsintrånget och
beskrivning av de åtgärder som vidtagits eller föreslagits av Modine för att bemöta
det personuppgiftsintrånget och mildra dess effekter.
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Då ett personuppgiftsintrång sannolikt resulterar i en hög risk för rättigheter och frihet för
registrerade ska Modine kommunicera det personliga dataintrånget till dessa registrerade utan
otillbörlig fördröjning. Ytterligare information gällande dataintrångsprocessen finns i tillämpligt
Standardförfarande och/eller Arbetsanvisning.

VII. DATASKYDDSKONTROLL
Efterlevnad av riktlinjerna för dataskydd och tillämplig lagstiftning om dataskydd är föremål för
regelbundna revisioner och andra kontroller. Dataskyddshandläggare (där sådan finns) eller
dataintegritetskoordinator på platsen är ansvarig för att implementera riktlinjerna och för alla
andra områden där företaget har rätt att utföra revisioner.
Resultatet av dataskyddsrevisioner ska skickas till högsta chefen för den relevanta
anläggningen.
Dataskyddshandläggare eller -koordinator måste meddelas om alla viktiga fynd i enlighet med
relevanta rapportskyldigheter. Resultatet av alla dataskyddsrevisioner ska vid förfrågan lämnas
in till tillsynsmyndigheter för dataskydd, där det krävs enligt lag eller där
dataskyddshandläggaren eller -koordinatorn anser det vara tillrådligt. De ansvariga
tillsynsmyndigheterna för dataskydd kan utföra sina egna undersökningar med de
befogenheter de har beviljats i dataskyddslagarna för att undersöka om villkoren i dessa lagar
efterlevs.
Namn och kontaktuppgifter till dataskyddshandläggare eller -koordinatorer och Modines
styrelseledamot för efterlevnad och etik publiceras på intranätet.

VIII. KONTAKT
Om du har några frågor gällande denna policy ska du kontakta dataskyddshandläggaren eller koordinatorn.

