Sekretessvillkor
Dessa Sekretessvillkor gäller denna webbplats,www.modine.com, som ägs och drivs av Modine
Manufacturing Company (“Modine”), samt alla associerade webbplatser som eventuellt drivs av vår
företagskoncern, såvida inget annat anges på de webbplatserna. Dessa webbplatser omfattar för
www.modinehvac.com,
www.modinecoils.com,
www.airedale.com,
www.barkell.co.uk,
närvarande:
www.airedaleusa.com,
www.modineselect.com,
www.modinecoatings.com,
www.modinegulfcoat.com,
www.heatcrafthtd.com, https://modineinnovationtour.com och https://modinehvac.blog (tillsammans kallas
ovannämnda webbplatser “Platsen/Platserna”).
På Modine inser vi hur viktig din sekretess är för dig och vårt mål är att skydda din integritet när du besöker
webbplatsen och förser oss med information. Därför har vi ställt upp dessa Sekretessvillkor("Sekretessvillkor") för
webbplatsen. Modine tillhandahåller dessa Sekretessvillkor för att förklara hur vi samlar in, använder, yppar och
skyddar den information du skickar oss när du går in på och använder webbplatsen Modine är den kontroller som
avses i gällande dataskyddslagar.
När vi använder “vi”, “vår” och “oss” I dessa sekretessvillkor avser vi Modine och associerade företag.
Modines uppförandekod och globala dataskyddsvillkor återfinns på http://www.modine.com/web/en/policies.htm#.
Innebörden av termen personuppgifter
“Personuppgifter” definieras av dataskyddslagstiftningen i ditt land. Den avser all information som har att göra
med en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta innebär individer som kan identifieras direkt eller
indirekt med hjälp av en identifierare som t.ex. namn, identifieringsnummer, platsinformation, elektroniska
identifierare, (t.ex., IP-adresser – om de kan användas till att identifiera dig), eller med hjälp av en eller flera
faktorer specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska,kulturella eller sociala identiteten
för den naturliga personen
I enkla termer omfattar detta personuppgifter som vi sparar eller som vi har tillgång till antingen separat eller
tillsammans med annan information kan användas till att identifiera dig.
Normalt kan du gå in på webbplatsen och se innehållet samtidigt som du förblir anonym genom att inte förse oss
med några personuppgifter Om du inte samtycker med dessa Sekretessvillkor, ska du inte förse oss med någon
information och inte använda webbplatsen.
Viktig information om internationella överföringar
Med tanke på den globala aspekten av vår verksamhet kommer dina personuppgifter att lagras och överföras till
aktörer som befinner sig i andra länder, även utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessa
andra länder kommer antingen att ha andra dataskyddslagar än det land där du bor eller också kommer de inte
att ha några dataskyddslagar alls. Det kan innebära att Europakommissionen inte anser att de tillhandahåller
fullgott skydd för personuppgifter.
Närmare bestämt lagrar vi dina personuppgifter på servers i USA. USA har enligt Europakommissionen inte
fullgott skydd för personuppgifter. Åtgärder kommer att vidtas för att se till att det finns skydd (bl.a. för säkerheten)
på plats för att skydda dina personuppgifter när de befinner sig i andra länder Detta kan omfatta bruket av
avtalskontrakt av europeisk modell, där lagstiftningen kräver det. Du kan läsa mer om vad det är för något på
internet under: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.html. Om du
har frågor eller vill beställa ett exemplar kontakta oss (info nedan). Observera att handelsmässigt känslig
information kan komma att tas bort/döljas från den kopia du får.
De kategorier av personuppgifter som vi samlar in, syftet och den juridiska grunden för detta
Personuppgifter som samlas in från dig omfattar följande:

Kategorier av personuppgifter
Ansökningsinformation
(t.ex.
namn, CV)

Syfte
Bearbetning
av
dessa
personuppgifter krävs för att
Modine ska kunna administrera
rekryteringsprocessen,
vilket
omfattar att skapa en elektronisk

Juridisk grund
Bearbetningen är nödvändig för
oss om vi ska kunna ingå kontrakt
med dig.
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Kontaktuppgifter (t.ex. fullt namn,
postadress,
e-postadress,
arbetsgivar/företags
och
professionell information, jobbtitlar,
telefon och faxnummer)
Läsarinformation
(IP-adress,
läsarinformation)

All information

HR-fil för jobbsökande, hantera din
ansökan, organisera intervjuer.
Hantering och svar på dina frågor.

Övervakning och framställning av
statistisk information när det gäller
bruket av våra plattformar samt
analys av och förbättring av deras
funktionalitet.
Upprätta och genomdriva våra
juridiska
rättigheter
och
skyldigheter och övervakning i
syfte att identifiera och registrera
eventuella bedrägerier.

Fullföljande av kontrakt och
legitima intressen - det är viktigt att
vi kan svara på dina frågor.
Legitima intressen - vi behöver
vidta begränsad rutinövervakning
för att säkerställa att vår webbplats
fungerar
ordentligt,
för
att
diagnostisera eventuella problem
med våra servers och administrera
vår webbplats.
Legitima intressen (se spalt till
vänster)

Tillmötesgå
instruktioner
från
brottsbekämpande
myndigheter,
domstolar eller på annat sätt som
krävs enligt lag.
Upprätthålla sedvanliga register
och hantering av kundrelationerna.
Hantering
av
föreslagen
försäljning, omorganisation eller
sammanslagning av hela eller
delar av vår verksamhet vilket
omfattar att svara på frågor från
eventuella
köpare
eller
organisation för sammanslagning.
Att åtgärda eventuella klagomål
från eller tvister med dig.
För att sammanfatta behöver vi vissa typer av personuppgifter för att kunna administrera eventuella kontrakt med
dig (om det skulle vara relevant). Vissa andra personuppgifter bearbetas för våra legitima intressen i fall då detta
inte har en negativ effekt på dig.
Att hålla dig uppdaterad och direkt marknadsföring
Med ditt samtycke och där så är relevant kommer vissa av våra affärsenheter att behålla ditt namn, adress och
kontaktinformation (som t.ex. telefonnummer och e-postadresser ) i våra databaser och kan med jämna
mellanrum använda den informationen till att göra dig uppmärksam på våra egna relaterade produkter och
tjänster men också uppdateringar om utvecklingar i vår bransch som kan vara av intresse för dig. Vi kan kontakta
dig skriftligen, per telefon, fax eller epost för detta. Om du vid någon tidpunkt bestämmer att du inte vill att din
kontaktinformation ska användas på detta sätt ska du informera oss om det (se “Kontakta oss” nedan).
Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som din webbläsare lämnar på din hårddrive i
syfte att känna igen dig som återkommande användare av vår webbplats och spåra ditt bruk av sidan. Detta gör
att vi kan skräddarsy vissa delar av ditt besök på webbplatsen. Följande cookies används.
•
•

Nödvändiga Cookies (Funktionella/ Alldeles nödvändiga): Dessa cookies är oumbärliga för
funktionen av Modines webbplatser och aktiveras automatiskt när du besöker våra webbplatser.
Besökarens medgivandepreferens lagras i en cookie för framtida besök (Tillval/ Frånval av Cookie)
Prestationscookies (Marknadsföring): Bruket av dessa cookies gör att vi kan optimera prestationen
och innehållet på våra webbplatser. Detta ger besökare en optimal besöksupplevelse.
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•

Cookies för ditt beteende på internet (Marknadsföring/Intresse): Dessa cookies används för
kundprofileringsändamål. Programvara för engagemang på internet använder den här informationen för
att generera besökarprofiler, så att dessa besökare kan erbjudas personanpassad relevant information
som är skräddarsydd efter deras intresse.

Du kan inaktivera cookies in din läsares internetinställningar. Gå till hjälpfunktionen i din läsare och se hur man
inaktiverar cookies. Observera att om du inaktiverar cookies kan det hända att vissa delar av vår webbplats inte
fungerar ordentligt.
Yppande av dina personuppgifter till utomstående
Vi kan yppa dina personuppgifter till utomstående vilket omfattar men inte är begränsat till följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inom vår företagskoncern för de ändamål som beskrivs i dessa Sekretessvillkor;
Till utomstående som levererar tjänster till oss och som hjälper oss och vår företagskoncern att driva vår
verksamhet. Ibland kan t.ex. en utomstående ha tillgång till dina personuppgifter för att stödja vår
informationsteknologi eller hantera utskick å våra vägnar;
Till våra juridiska och andra professionella rådgivare;
Vid behov för att tillmötesgå ett rättsligt krav (vilket omfattar eventuella krav på våra koncernföretag i
USA), för att skipa rättvisa, för att skydda vitala intressen, för att skydda säkerheten eller integriteten på
våra databaser eller denna webbplats, för att vidta försiktighetsåtgärder till skydd mot skadeståndkrav.
Till tillsynsmyndigheter, domstolar och statliga myndigheter för att tillmötesgå rättsliga skyldigheter,
juridiska krav eller föreskrifter och statliga framställningar; samt
Modine kan anlita utomstående till att driva webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med
webbplatsen som t.ex. insamling och analys av data. Sådana utomstående kan ha tillgång till viss
personlig information som du tillhandahåller och som krävs för tillhandahållandet av sådana tjänster å
Modines vägnar; förutsatt dock att alla sådana utomstående åläggs att skydda dylika personuppgifter i
enlighet med dessa Sekretessvillkor.

Skydd av personuppgifterna
Vi strävar efter att vidta lämpliga tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder till att skydda personuppgifter som
överförs, lagras, eller på annat sätt bearbetas av oss, mot oavsiktlig, eller olaglig förstörelse, förlust, ändring,
otillåtet yppande eller åtkomst i enlighet med vår webbplats. Dessa åtgärder omfattar skydd till datorn och
säkrade filer och faciliteter. Våra serviceleverantörer har också noga valts ut och är skyldiga att använda lämpliga
skyddsåtgärder. I vissa fall använder Modine SSL-kryptering till branschstandard för att skydda
dataöverföringarna. De flesta av dagens läsare stöder den säkerhetsnivå som krävs för att använda dessa
områden.
Framför allt strävar vi efter att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en
säkerhetsnivå anpassad efter risken vilket omfattar följande: (a) pseudonymisering (som t.ex. när data separeras
från direktidentifierare så att en koppling till en identitet inte är möjlig utan ytterligare information som hålls separat)
och kryptering, (b) säkerställa kontinuerlig sekretess, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos system och
tjänster som används för att behandla dina personuppgifter, c) säkerställa möjligheten att återställa
tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i händelse av ett fysiskt eller tekniskt tillbud och d) säkerställa
en process för att regelbundet testa, uppskatta och utvärdera effektiviteten av tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder.
Retentionstid eller kriterier som används till att avgöra retentionstiden
Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att entlediga de syften för vilka de samlades in enligt
beskrivning ovan.
De kriterier vi använder till att avgöra retentionsperioder för personuppgifter omfattar följande: (i) Retention för
att kunna besvara frågor. Vi kommer att spara den för en rimlig period efter relationen mellan oss är över (upp
till 6månader ) för att kunna besvara frågor från dig; (ii) Retention för att försvara oss mot skadeståndskrav.
Vi kommer att spara den lika länge som du har juridisk rätt att resa skadeståndskrav mot oss om och i den
utsträckning vi har ingått ett avtal med dig; (iii) Retention i enlighet med juridiska krav och föreskrifter. Vi
kommer att överväga huruvida vi behöver behålla den efter den period som beskrivs i (ii) på grund av juridiska
krav och föreskrifter.
Om din arbetsansökan är framgångsrik och du börjar arbeta hos Modine kommer dina personuppgifter att
överföras till din personliga fil och bearbetas i anställningssyfte. Om din arbetsansökan inte är framgångsrik
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kommer vi att behålla dina personuppgifter under en period av 6 månader från det att du meddelas om att din
ansökan inte var framgångsrik.
Om du vill ha ytterligare information om våra dataretentionsrutiner, kontakta oss (se “Kontakta oss” nedan).
Dina rättigheter under dataskyddslagstiftningen
Du har olika rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen i ditt land. Detta kan omfatta (i förekommande fall): rätten
att begära tillträde till de personuppgifter vi sparat om dig; rätten att få information korrigerad vilket omfattar krav
på oss att korrigera felaktiga personuppgifter; rätten att kräva en begränsning av behandlingen av personuppgifter
som berör dig eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter, rätten att begära radering av dina
personuppgifter i fall då vi inte längre behöver spara dem; rätten till dataportabilitet vilket omfattar att inhämta
personuppgifter i ett ofta använt maskinläsbart format under vissa omständigheter som t.ex. där vår bearbetning
bygger på samtycke; rätten att motsätta sig automatiserat beslutstagande vilket omfattar profilering (Om det
förekommer) som kan ha en juridisk eller stor effekt på dig som person; och rätten att dra tillbaka ditt samtycke till
bearbetning som du tidigare har givit ditt samtycket till. Du kan också lämna in ett klagomål till en
tillsynsmyndighet.
Se “Kontakta oss” om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (om det är relevant).
Länkar till andra webbplatser
Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som inte drivs av oss. Dessa hyperlänkar
tillhandahålls endast för referens och för din bekvämlighet och innebär inte någon rekommendation av de
aktiviteter som finns på dessa utomståendes webbplatser eller något samröre med deras operatörer. Vi har ingen
kontroll över dessa webbplatser och tar inget ansvar för deras informations eller sekretessrutiner. Vi uppmanar
dig att gå igenom de sekretessvillkor/uttalande som finns på de webbplatser du besöker innan du använder
webbplatsen eller tillhandahåller några personuppgifter.
Uppdatering och ändringar på dessa Sekretessvillkor
Vi kan bestämma oss för att ändra dessa Sekretessvillkor. Om ändringen är avsevärd eller kan komma att
påverka dig på ett avsevärt sätt kommer vi att förse dig med de uppdaterade Sekretessvillkoren innan ändringen
faktiskt tar effekt. Vi uppmanar dig att granska innehållet i dessa Sekretessvillkor med jämna mellanrum.
Kontakta oss
Om du vill utnyttja dina dataskyddsrättigheter kan du kontakta Modine på följande sätt:
1.

Vår hjälplinje (som är tillgänglig 24 timmar/365 dagar/året via internet eller telefon (enligt
instruktion på denna webbplats)):
http://www.modine.com/web/en/ethics-programreporting.htm#

2.

E-post - inom EU:
privacycontact@eu.modine.com

3.

E-post – Dataskyddstjänstemannen i Tyskland:
Datenschutzbeauftragter-DE@eu.modine.com

4.

E-post – resten av världen:

privacycontact@na.modine.com
5. Med fysisk post:
a.

Europa – VTS Division:
Modine Europe GmbH
Arthur B. Modine Strasse 1
D-70794 Filderstadt
Tyskland
Att: Chef Personalfrågor och EHS – Europa
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b.

Europa – CIS Division:
Modine CIS Italy Srl
Via G: Locatelli 22
33050 Pocenia (Ud)
Italien
Att: Chef Personalfrågor EMEA

c.

Europa – Byggnads HVAC (Airedale) Division:
Airedale International Air Conditioning Ltd.
Leed’s Road
LS19 6JY Leeds
Storbritannien
Att: Chef Personalfrågor

d.

För alla andra platser:
Modine Manufacturing Company
1500 DeKoven Avenue
Racine, WI 53403
USA
Att: Chef Personalfrågor Nord och Sydamerika

Glöm ej att ange din e-postadress och telefonnummer i all kommunikation.
Senast uppdaterad: 14 december 2018
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